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METODE EFICIENTE DE REZOLVARE A SISTEMELOR 

DE ECUAŢII LINIARE APLICATE ÎN ECONOMIE 

 

Anastasia  MOCANU, 

Catedra de  Matematică şi Informatică 

  
In its systematic and calculated economist examines various economic 

indicators, examine the operation of enterprises and branches of national 

economy, sum and forecasts. 

For solving the problems of planning and directing economic activity, 

experts analyze and process technical and economic information, which in most 

cases is the tabular (matrix). 

Present mathematical methods increasingly find application in solving 

various problems of scientific, technical and economic. Significance of these 

methods essentially increased by the application in all areas of electronic 

computing machines. 

 

Pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare pot fi aplicate 

diferite metode. Una dintre aceste metode este metoda Gauss, altfel 

numită metoda eliminării succesive a necunoscutelor.  

Ideea metodei Gauss constă în următoarele: se efectuează 

transformări elementare asupra sistemului de ecuaţii liniare,care 

conduc la sisteme echivalente, astfel încît în prima ecuaţie 

necunoscuta  să aibă coeficientul , iar din urmatoarele ecuaţii 

necunoscuta  se exclude (va avea coeficientul nul). Apoi se trece la 

ecuaţia a doua şi se efectuează transformări pentru că coeficientul 

necunoscutei  (sau a altei necunoscute cu coeficient nenul) să fie 

, iar din următoarele ecuaţii necunoscuta  se exclude ş.a.m.d. 

Ca rezultat, dacă sistemul de ecuaţii liniare are o singură 

soluţie (adică este determinat), vom obţine un sistem echivalent cu 

cel iniţial în care toţi coeficienţii situaşi mai jos de diagonala 

principală vor fi egali cu zero (se mai spune că am adus sistemul la 

forma triunghiulară). Sistemul de ecuaţii va avea forma: 
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După  cum se vede, din ultima ecuaţie avem valoarea necunoscutei 

 . Înlocuind această valoare în ecuaţia precedentă ce conţine două 

necunoscute, determinăm necunoscuta  ş.a.m.d. În final din prima 

ecuaţie se determină valoarea necunoscutei . 

Procedeul expus mai sus (metoda lui Gauss) poate fi realizat asupra 

matricei extinse, şi ne permite să aflăm rangul sistemului de ecuaţii (adică 

rangul matricei extinse) rangul matricei  a sistemului; să stabilim dacă 

sistemul este compatibil sau incompatibil. 

Dacă la o etapă a aplicării metodei lui Gauss, după eliminarea unui 

număr de necunoscute, toţi coeficienţii unei ecuaţii sunt zero, iar termenul 

liber este diferit de zero, atunci sistemul de ecuaţii este incompatibil. În 

acest caz rangul matricei extinse  nu coincide cu rangul matricei  a 

sistemului. Adică se observă o legătură între egalitatea rangurilor 

matriciale  şi  şi compatibilitatea sistemului de ecuaţii liniare. 

Aşa dar, folosind noţiunea de rang al matricei, putem 

determina (fără a rezolva sistemul) dacă un sistem de  ecuaţii 

liniare cu   necunoscute are soluţii (este compatibil). 

Exemplu: Să se determine, prin metoda eliminării succesive a 

necunoscutelor, o soluţie a sistemului de ecuaţii liniare: 

 
Rezolvare: Permutăm cu locurile prima şi a doua ecuaţie şi 

obţinem sistemul: 
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Eliminăm necunoscuta  din toate celelalte ecuaţii. Ca 

rezultat obţinem sistemul: 

 
Permutăm ecuaţiile a doua şi a treia. Obţinem sistemul:   

 
Eliminăm necunoscuta  . Ca rezultat obţinem sistemul: 

 
Excludem necunoscuta  din ecuaţia a patra . Obţinem sistemul:  

 
Aşa dar am obţinut: rangul sistemului dat de ecuaţii 

; sistemul este compatibil 

nedeterminat, avînd gradul de nedeterminare . 

Sistemul poate fi scris 

 
Pentru a determina o soluţie concretă (particulară), este de 

ajuns să atribuim o valoare concretă necunoscutei . 

De exemplu, dacă luăm  , atunci obţinem:  

   

Am obţinut , atunci   

.  

Soluţia particulară : . 
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C . Jordan a propus o modificare a metodei de eliminare 

succesivă a necunoscutelor. Dacă exprimăm o necunoscută dintr-o 

ecuaţie prin celelalte necunoscute, atunci este mai convenabil de a 

exclude nu numai din următoarele ecuaţii ale sistemului, ci şi din 

toate celelalte. 

Pentru a facilita rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare, se 

folosesc aşa numitele tabele Gauss. 

Trecerea de la un sistem de ecuaţii liniare la altul, echivalent 

cu el, prin metoda Jordan-Gauss va însemna trecerea de la un tabel 

Gauss la altul. 

Vom rezolva un exemplu: 

Exemplu.  Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare:  

                       

Rezolvare : Tabelul iniţial şi toate celelalte tabele obţinute la 

fiecare iteraţie sunt: 

   

Sistemul 

Iniţial 

   

Prima 

Iteraţie 

   

A doua 

Iteraţie 

   

A treia 

Iteraţie 

   

 

La prima iteraţie a fost ales pivotul . Conform regulii 

dreptunghiului, avem, de exemplu: 
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La a doua şi a treia iteraţie pivoţii au fost luaţi respectiv  

 şi . 

La a ultima iteraţie obţinem soluţia sistemului ;  

;  . 

Deseori în problemele economice este necesar de a determina 

soluţiile de bază admisibile ale unui sistem de ecuaţii liniare. Pentru 

a afla soluţia de bază admisibilă a unui sistem de ecuaţii liniare, 

putem folosi metoda Jordan-Gauss, cu condiţia că pivotul se 

determină de fiecare dată în felul următor: 

1) în calitate de coloană a pivotului se alege coloana s ce 

conţine cel puţin un element pozitiv; 

2) dacă coloana pivotului conţine cîteva elemente  

pozitive, atunci aflăm raportul dintre termenii liberi corespunzători 

 şi aceste elemente şi în calitate de linie a pivotului o alegem pe 

acea din ele pentru care raportul respectiv este minimal. 

Exemplu 1 : Să se afle o soluţie de bază admisibilă a 

sistemului de ecuaţii liniare: 

  

 

Rezolvare : Înmulţim prima ecuaţie cu . Obţinem 

sistemul echivalent: 

  

care are toţi termenii liberi nenegativi. 

Necuno

scutele 

de bază 

 

 

 

 

Soluţia de bază 

admisibilă 
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Exemplul 2: Să se afle toate soluţiile  de bază admisibile ale 

sistemului de ecuaţii liniare:  

Rezolvare : Alcătuim tabelul 

Necunoscutel

e 

de bază 

 

 

 

 

Soluţia de bază 

admisibilă 

 
 

 

 

 

 
  

 

    

   

 

 

    

    
[1; p.24-30] 

 

Un alt tip sau o altă metodă de rezolvare a sistemelor de 

ecuaţii liniare este metoda matricială. Fie un sistem de  ecuaţii cu  

necunoscute, scris sub formă matricială . Dacă matricea  

admite matricea inversă , adică este inversabilă, atunci sistemul 

este compatibil determinat. 

Înmulţind ambii membri la stînga cu , obţinem 

 sau , deoarece , iar 

.  

Să rezolvăm un exemplu aplicînd metoda matricială. 

Fie sistemul de forme liniare:    
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Să se exprime necunoscutele , ,  prin  , , . 

Rezolvare: Exprimăm necunoscuta  din a doua formă liniară 

prin celelalte şi o eliminăm din celelalte forme prin înlocuire. 

Obţinem sistemul echivalent:            

La etapa a doua exprimăm necunoscuta din a treia formă 

liniară. Ca rezultat obţinem sistemul: 

  

Şi în sfîrşit exprimînd necunoscuta  din prima formă liniară, 

obţinem sistemul de forme liniare, unde deja necunoascutele  , , 

 sunt exprimate prin  , , . 

 
Matricea acestui sistem  

 
este inversă matricei date  

. 

Într-adevăr  
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Presupunem că ne interesează valorile necunoscutelor , , 

 pentru cîteva variante de valori ale parametrilor , ,  : 

a) , , ; 

b) , , .   

     Pentru a afla valorile necunoscutelor , , , este 

suficient de îmulţit matricea inversă  cu fiecare din vectorii daţi: 

- pentru varianta a) obţinem:  

,  

adică ,  ,  ; 

[1; p. 33-38] 

- pentru varianta b) obţinem :  

,  

adică ,  ,  . 

Calculele pentru determinarea matricei inverse  pot fi 

efectuate mai comod folosind tabelul Gauss. 

După efectuarea a trei iteraţii, conform algoritmului metodei 

Jordan-Gauss, în ultimul table, în partea dreaptă, obţinem matricea 

inversă. 
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Exerciţii propuse: 

Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare prin metoda matricială: 

a)   

b)  

R: ;   ;                  

R: ;   ;     

c)     

d)  

R: ;   ;        

R: ;   ;     

 

O altă metodă de rezolvare a sistemelor de ecuaţii liniare este 

metoda lui Cramer (sau aşa zisa regula lui Cramer). 

Fie date sistemul din  ecuaţii liniare cu  necunoscute, scris 

sub formă matricială . 

Dacă matricea este nedegenerată (det ), atunci sistemul 

de ecuaţii liniare are o singură soluţie . 
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Vom scrie această soluţie cu ajutorul determinanţilor: 

 

,  

adică  ,   ,  ,          [1; p. 54-57] 

Exemplu 1: Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare.   

 
Rezolvare: Calculăm determinanţii: 

 

            

                                                                                             

         .  

Aşa cum  avem ;   ;    ; 

Răspuns : ;   ;    .   [3; p. 90-92] 

 

Exemplul 2: Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare:   

     

 
Rezolvare : determinantul matricei sistemului 
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 , aplicînd regula lui Cramer aflăm:  

; ;   

;  . 

Deci ;   ;   ;  . 

Menţionăm că în cazul cînd matricea  a sistemului de ecuaţii 

liniare este degenerată  (adică det ) , atunci sistemul de ecuaţii 

liniare sau nu are soluţii, sau are o infinitate de soluţii  şi se rezolvă 

aplicînd metoda Jordan-Gauss. [1; p. 57-58] 

Schimbările ce au loc în mediul în care activează agenţii 

economici generează în permanenţă probleme a căror soluţii impune 

luarea şi aplicarea unei decizii. Printre metodele matematice, folosite 

pe larg în economie, un rol important îl are programa matematică. 

Scopul principal pe care-l urmăreşte programarea matematică constă 

în obţinerea soluţiei optime a unei probleme economice pe baza unui 

model matematic. 

Dintre toate direcţiile programării matematice, programarea 

liniară este metoda cea mai răspîndită de rezolvare a mai multor 

probleme economice, pe de o parte, datorită caracterului relativ 

simplu al aparatului matematic folosit în modelare şi rezolvare,iar pe 

de altă parte, datorită faptului că este uşor accesibilă pentru 

reprezentarea matematică şi analiza fenomenelor economice. 

Considerăm un fenomen economic, care depinde de anumite 

mărimi variabile , , şi de anumiţi factori constanţi, 

exprimaţi prin vectorii , . 

     Fenomenul se desfăşoară după anumite condiţii aşa încît 

vectorul  şi vectorul , , există 

diverse relaţii, care se pot exprima în general sub forma  

.  Din mulţimea de 
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soluţii de restricţii se aleg acelea, care conduc la o valoare optimă a 

unei funcţii de coeficienţi -funcţia care la rîndul său depinde de 

vectorul  şi de un alt vector  vom numi - funcţia de 

eficienţă, sau funcţie-scop, sau funcţie de optimizare. 

Modelul matematic mai poartă numele de problemă de 

programare matematică,iar prin optim se înţelege maxim sau minim. 

Problemele de programare matematică se clasifică după: 

1. forma funcţiilor  şi ; 

2. natura necunoscutelor ; 

3. natura vectorilor  şi . 

 

Exemplu: Dacă   şi - se exprimă ca produse scalare 

  

- optim 

 

Ex.(organizarea optimă a producţiei) 

Se produc - tipuri de produse ,  , folosindu-se - 

tipuri de resurse , , şi cunoscînd: 

1) coefici

enţii tehnologici , ,  (cantitatea din 

resursa ,necesară producerii unei unităţi din produsul 

 ); 

2) cantită

ţile  din resursele , ; 

3) benefi

ciile unitare pentru fiecare produs , . 

Se cere planul optim de producere astfel încît beneficiarul total 

să fie maxim ,  – cantitatea se va produce din produsul  ;     
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Sau matricial : unde ; ;   matricea 

tehnologică  

 
 

- vectorul cantităţilor disponibile; 

-vectorul beneficiarelor unitare; 

- vectorul necunoacutelor; 

 

Ex. Nr.3 (Problema nutriţiei (raţiei) optime) 

Dacă ,  – substanţe nutritive, necesare viţei; , 

- cantităţile zilnice din . Asigurarea acestor cantităţi se 

realizează prin consumarea alimentelor , ; - costurile 

unitare ale alimentelor . 

De alcătuit raţia optimă(costul total al raţiei să fie minim). 

Dacă  ,  cantitatea, ce se va consuma din alimentele 

 , atunci modelul matematic este:  

 
[2; p. 16-18] 
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O altă metodă de rezolvare a problemelor din economie este 

metoda grafică de rezolvare a problemelor de programare liniară. 

Mai jos vom expune această metodă pe baza unui exemplu. 

Aplicînd metoda grafică să se rezolve problema de programare 

liniară: 

                                                                                                               

 

Rezolvare : Determinaţi mulţimea soluţiilor admisibile. 

Aceasta va fi suprafaţa poligonală convexă OABCD (din figura de 

mai jos) 

Construim vectorul  şi ducem linia de nivel 

 a funcţiei obiectiv . Această dreaptă este 

perpendiculară pe vectorul . Se observă că maximum 

funcţiei –obiectiv  se obţine în vîrful  al mulţimii de soluţii 

admisibile. 

Aflăm coordonatele acestui vîrf. Pentru aceasta rezolvăm 

sistemul de ecuaţii liniare: 

  

şi   
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[1; p.94-95] 

O altă metodă este metoda simplex de soluţionare a 

problemelor de programare liniară. 

Aşa dar etapele algoritmului simplex de rezolvare a 

problemelor de programare liniară sunt: 

1. Să se determine o soluţie de bază. 

2. Să se calculeze toate valorile , . 

3. Dacă există  se trece la o altă soluţie de bază 

(prin reducerea coloanei cu diferenţa - cea mai 

mare ). Dacă nu există nici o diferenţă  

atunci soluţia este optima. 

4. Se repete etapele 2,3 pînă cînd nu mai există diferenţe 

 – positive/ 

5. Se scrie soluţia optimă: variabilele principale au valori 

din coloana termenilor liberi, variabilele secundare sunt 

nule. 

Valoarea funcţiei este:  
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Exemplu : 

 
 

Rezolvarea o vom efectua prin table: 

 

  1 2 3 5 C  

 Baza       

 

       

1 

 
     

(-1)(1) 

 
 

      

 
 

     

(2)(-2) 
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Soluţia optimă:  ,    [2;  p. 23-24] 

În practică se întîlnesc multe problem care, fiind problem de 

programare liniară, au şi ceva specific şi de aceea pentru aşa tip de 

problem pot fi elaborate metode mai eficiente de rezolvare. Ca 

exemplu, putem considera o problemă particulară de programare 

liniară, frecvent întîlnită în aplicaţii şi cunoscută sub numele “ 

problema transporturilor”. Fiind o problemă de programare liniară, 

problema transporturilor poate fi rezolvată aplicînd metoda simplex. 

Menţionăm însă că aplicînd metoda simplex la rezolvarea problemei 

de transport nu este raţională, deoarece metoda simplex fiind o 

metodă universală nu va lua în consideraţie specificul modelului 

matematic al problemei transportului. 

O metodă eficientă de soluţionare a problemei de transport 

este metoda potenţialelor. [1;p.174-175] 

 

Exemplu: Se cunosc doi furnizori ,  care au cantităţile 

disponibile  unităţi şi  unităţi. Acestea sunt solicitate 

de trei beneficiari , ,  în cantităţile ,  şi 

 unităţi. 

Cunoscînd costurile unitare de transport 4, 2, 1 şi 2,1,3 unităţi 

monetare, de la primul, respective al doilea furnizor la primul, al 

doilea respective al treilea beneficiar, să se scrie modelul matematic a 

problemei de transport, cînd se urmăreşte minimizarea costului total. 

- cantitatea ce se transportă de la furnizorul ,  la 

beneficiarul ,   . 



 22 

Obţinem modelul matematic: 

 
Formăm tabelul: 

    Disponibil 

 
   

 

 
   

 

Necesar     
Metode de găsire a unei soluţii iniţiale: 

a) Metoda nord-vest – constă în a atribui consecutive 

valori variabilelor începînd cu cea din colţul nord-vest 

al tabelului. Apoi se consideră de asemenea cu sub 

tabelul obţinut. Astfel mai întîi . 

Acest procedeu se repetă  pînă cînd este repartizată şi 

ultima cantitate disponibilă. 
Faptul că unele necunoscute au valoarea zero în table va fi 

notat prin  în căsuţă. 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

    
 



 23 

. 

 Soluţia initial este  , ,  

                                ,   ,            

b) Metoda elementului minim – constă în a atribui 

consecutive, valori variabilelor, începînd cu aceea la 

care costul unitar de de transport este minim. Apoi se 

continuă cu acea la care costul este minim(din cele 

rămase). Dacă sunt mai multe costuri minime egale, 

atunci se va considera mai întîi acea variabilă care poate 

lua o valoare maxima posibilă. Valoarea variabilei se 

determină ca şi la metoda nord-vest, considerînd 

minimul dintre disponibil şi necesar. 

 

   
 

   
 

    
 

Întrucît   – costul minim, mai întîi vom 

determina valoarea variabilei , deoarece vom obţine o valoare 

maxima. Într-adevăr am avea , respectiv 

. 

Astfel luăm  şi atunci rezultă . 

Apoi , şi după aceasta, deoarece  este 

costul (rămas) min, , şi în fine . 

     Ilustrarea acestei metode în table se face astfel: 

 

   
 

   
 

    
 

. 
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c) Metoda diferenţelor maxime constă în a atribui valori 

variabilelor ca şi în cazul metodelor precedente, dar 

acum ordinea de atribuire este schimbată.  

Pentru determinarea acestei ordini se calculează, pentru fiecare 

linie, respective pentru fiecare coloană,diferenţele:  elementul minim 

se scade din elementul mai mare sau egal cu el. Atunci pe linia sau 

coloana, cu diferenţa maxima se determină variabila din căsuţa cu 

cost minim. După aceasta se recalculează diferenţele şi se reiau 

aceleaşi operaţii. La diferenţe maxime egale se consideră mai întîi 

costul minim. [2; p. 28-32] 

 

Referinţe: 

1. Dumitru Zambiţchi; M. Zambiţchi. Matematici aplicate 

în economie. Chişinău. Evrica, 2005, 200 p 

2. Bagrin Dumitru, Matematica aplicată în economie. 

Indicaţii metodice şi lucrări de control, Cahul: 2007, 73 p 

3. Г. И. Кручкович, Сборник задач по курсу высшей 

математике. Учебное пособие для вузов, Москва, 

Издательство «Высшая Школа», 1973 г., 551ст.   
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DIN ISTORIA ANALIZEI MATEMATICE ŞI A 

NOŢIUNILOR MATEMATICE 

 

Dumitru  BAGRIN, 

Catedra de Matematică şi Informatică 

 
The problem of increase of effectiveness of mathematical formation 

is tightly connected with the personality of the teacher and depends on his 

vocational trening. Expression of pedagogical individual tact depends on 

his historical-mathematical knowledge examined according to a historical-

genetic method that is study of mathematical concepts according to the 

origin and becoming context. Using of this method during tutoring 

positively influences process of mastering of mathematical concepts.  

History of science is a specific area of history. Development of 

science is a constantly ongoing process of  transformation, influenced by 

the works of previous generations remarkable personalities. Scientific 

works of any era, results and ideas predecessors is recovered, capitalizes 

and develops. The most remarkable and surprising results are a logical 

consequence of efforts predecessors. Each generation builds still own, layer 

cultural and scientific "underpinning further development. In these,, layers' 

feed and develop national culture roots. Therefore, re-works its 

predecessors in terms of this is an obligation to the future. 

 

Introducere 

Istoria ştiinţei este un domeniu specific al istoriei. Dezvoltarea 

ştiinţei este un proces de transformare mereu continuu, influenţat de 

operele personalităţilor remarcabile ale generaţiilor precedente. 

Operele ştiinţifice ale fiecărei epoci, rezultatele şi ideile 

predecesorilor se valorifică, fructifică şi se dezvoltă. Cele mai 

remarcabile şi surprinzătoare rezultate sunt o consecinţă logică a 

eforturilor predecesorilor. Fiecare generaţie construieşte în 

continuare propriul ,,strat cultural-ştiinţific”, care stă la baza 

dezvoltării ulterioare. În aceste ,,straturi” se alimentează şi se 

dezvoltă rădăcinile culturii naţionale. Prin urmare, reconsiderarea 

operelor predecesorilor  prin prisma prezentului este o obligaţie faţă 

de viitor. 

O problemă de importanţă majoră este elucidarea faptelor şi 

evenimentelor ce s-au petrecut în decursul secolelor  pe meleagurile 

noastre. Cunoscutul matematician şi istoric al ştiinţelor, savantul 

german B. L. Van der Waerden a ajuns la concluzia că aproximativ 
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pe la mijlocul mileniului a V-lea înaintea erei noastre în Europa 

Centrală a existat un centru ştiinţific, care a influenţat dezvoltarea 

matematicii şi, în genere, a culturii antice (în Babilon, Haldeia, Siria, 

China, Egipt şi Grecia). Acest savant aminteşte şi de legăturile 

înţeleptului dac Zalmoxe cu şcoala pitagoreică. 

Platon menţionează leacurile şi descântecele medicilor-preoţi, 

ucenici ai lui Zalmoxe ([3], p.10). Arheologul american Mariaja 

Gimbutas demonstrează că civilizaţia a apărut mai întîi în spaţiul 

carpato-danubiano-pontic, iar de aici s-a răspândit în alte părţi, 

inclusiv în Babilon. Mărturii despre înalta cultură a dacilor întîlnim 

şi la istoricii antici Herodot, Strabon ş. a. 

Este bine cunoscut că matematica ocupă un loc deosebit în 

cultura umană, ca una dintre cele mai importante ştiinţe 

fundamentale. Progresul tehnico-ştiinţific  este imposibil fără  

dezvoltarea ştiinţelor fundamentale. Revoluţia tehnico-ştiinţifică în 

secolele XVI-XVII s-a bazat pe dezvoltarea matematicii şi a fizicii 

matematice. Progresul tehnico-ştiinţific din ultimii 60 de  ani se 

caracterizează prin automatizarea proceselor de producţie, aplicarea 

metodelor matematice în studiul mediului înconjurător şi al 

proceselor economice şi sociale, invenţia tehnicilor contemporane de 

calcul, crearea metodelor eficiente de prelucrare a informaţiei. 

 

Metoda genetico-istorică – metodă didactică de studiere a 

matematicii. 

A preda matematica la un nivel metodico-ştiinţific înalt poate 

doar o persoană aptă să antreneze interesul elevilor în studiul acestui 

obiect, să-i atragă prin crâmpeie din istoria matematicii, explicând 

locul şi rolul ei în progresul tehnico-social, caracteristicile ei 

esenţiale atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi cultural. De aceea, 

viitorii profesori de matematică începând din anii de studii trebuie să 

cunoască cât mai mult despre evoluţia genetico-istorică a ştiinţei 

date, pe care urmează să o predea elevilor. Aceştia în procesul de 

predare trebuie să delimiteze rolul matematicii în sistemul ştiinţelor, 

în viaţa cotidiană a societăţii, să explice elevilor ce este matematica, 

ce rol joacă această ştiinţă în evoluţia societăţii. Cu alte cuvinte, 

problema sporirii eficienţei şi lichidării formalismului în procesul 

instruirii este strâns legată de personalitatea pedagogului, de 

pregătirea lui profesională. 
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Profesorul de matematică  din ciclul preuniversitar , trebuie 

permanent să evalueze nivelul calităţii lecţiilor sale, să se străduie să 

menţină şi să utilizeze tehnologii metodice eficiente, să aplice creativ 

în procesul instructiv descoperiri metodice ingenioase. Ca rezultat, 

profesorul  achiziţionează cunoştinţe, deprinderi de a forma o 

totalitate unicală de metode, procedee şi caracteristici profesionale de 

predare-învăţare-evaluare, proprii lui, care pot fi numite stil, manieră 

individuală de predare, tehnologie didactică proprie. 

Un mare aport în exprimarea unei maniere pedagogice 

individuale ce poate contribui substanţial la sporirea nivelului de 

însuşire a materiei studiate revine cunoştinţelor istorico-matematice, 

trecute prin prisma noţiunilor matematice în contextul genezei lor de 

formare şi constituire. 

Multe dintre teoriile matematice, fapte concrete, termeni şi 

simboluri par uneori artificiale şi izolate de cotidian. Dacă însă le-am 

privi sub aspectul dezvoltării lor istorice, apare evident sensul lor 

profund, esenţa şi necesitatea lor firească. De fapt, predarea 

matematicii trebuie să respecte în linii generale, calea evoluţiei 

acestei ştiinţe şi a constituirii noţiunilor ei fundamentale, numită 

metodă genetico-istorică. 

Ca punct iniţial al aplicării metodei genetico-istorice în predarea 

matematicii poate fi considerat apariţia ,,Scurtului tratat istoric  la 

algebră” (1685) al lui John Wallis. Odată cu apariţia acestui tratat se 

începe studiul serios al istoriei matematicii. Acesta a trezit curiozitatea 

aplicării şi pătrunderii în esenţa expunerii logice a demonstraţiilor şi 

concluziilor matematice bazate pe fapte concrete. În anul 1746, alt  

matematician, Claude Clairaut în celebra sa lucrare ,,Elemente de 

algebră” elaborează într-un stil aparte expunerea operaţiilor algebrice 

şi rezolvarea ecuaţiilor prin toate formele şi metodele ce se cunoşteau 

la acea perioadă. Clairaut atribuia o mare importanţă metodei istorice 

de cercetare a ideilor pedagogice aplicate în procesul predării-

învăţării-evaluării matematicii, care se baza pe căutarea şi efectuarea 

descoperirii, deoarece printr-o astfel de expunere a afirmărilor 

matematice este indicată calea pe care omenirea a ajuns la descoperiri 

ştiinţifice. 

În anii 80 ai secolului XIX metoda genetico-istorică a devenit 

populară. Cercetătorul rus V. V. Bobânin (1849-1919) demonstrează că 

memoria copilului se dezvoltă în mod analog aşa cum s-au dezvoltat şi 

acumulat cunoştinţele omenirii pe parcursul evoluţiei sale istorice, 
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numai că în cazul copilului această cale este mai scurtă şi dirijată de 

pedagog. Bobânin menţionează că ,,dezvoltarea mintală  a tinerei 

generaţii este dirijată prin aceleaşi legi şi, ca rezultat parcurge în linii 

generale aceleaşi faze de evoluţie ca şi cea a întregii omeniri… ”. 

Aceste prevederi au fost confirmate în anii 50 ai secolului XX, 

prin cercetările psihologilor V. Davâdov, L. Vâgotski, A. Leontieva 

ş.a. Ei au demonstrat că metoda genetico-istorică  de predare a 

matematicii, într-adevăr, poate juca un rol substanţial în procesul 

instructiv. 

În anii 60 ai secolului XX, în presa pedagogică americană, a fost 

publicat un memorandum referitor la reforma învăţământului 

matematic, semnat de 66 de matematicieni americani, printre care R. 

Courant, D. Polya, A. Weil etc. Savanţii  au formulat principiile 

fundamentale şi recomandaţiile practice care, după părerea lor, 

contribuie la sporirea nivelului învăţământului matematic. Unul din 

punctele memorandumului era stipulat ca ,,Metoda genetică”, în care se 

menţiona că ,,…cel mai eficient procedeu de a dirija dezvoltarea 

intelectuală a unui individ este de a-l impune să parcurgă mintal 

evoluţia neamului omenesc, de a parcurge liniile ei principale, fireşti.” 

([1], p. 16,17) 

Probleme vechi. 

1. Pentru a găsi suma numerelor , 

grecii construiau alături două 

triunghiuri, unul puţin deplasat cu un 

punct în aşa fel încât să formeze un 

dreptunghi. 

 
 Deoarece pe fiecare latură a dreptunghiului avem sau  

sau  atunci numărul tuturor punctelor din 

dreptunghi va fi egal cu  . 

2. Se aşează un gard. De câţi pari este nevoie dacă distanţa 

dintre pari este de 2 metri şi lungimea gardului este de 

20 metri. 

3. Avem 10 monede, toate sunt identice, dar printre ele 

este una falsă, care se deosebeşte doar că e mai uşoară 

decât celelalte cu un gram. Cum se poate depista 

moneda falsă cu ajutorul unei balanţe fără greutăţi, din 
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câte mai puţine încercări posibile? Din 3 încercări se 

poate? 

4. „Un harbuz costă 2 lei şi încă o jumătate de harbuz. Cât 

costă harbuzul?”. 

5. „Un melc iese dintr-o ţeavă adâncă de 12 metri. În 

timpul zilei el urcă 6 metri, dar noaptea coboară 4 

metri. În a câta zi el va ieşi din ţeavă?” 

6. „Un tren lung de 100 metri trece pe lângă un om cu 

viteza de 200 m/min. Cât timp va dura până trenul va 

trece de om?” 

7. „Zboară un stol de ciori şi întâlnesc o pădure de stejari. 

Dacă se aşează câte o  cioară pe copac, apoi o cioară 

rămâne fără copac. Dacă se aşează câte două ciori pe 

fiecare copac, apoi un copac rămâne fără cioară. Câţi 

copaci şi câte ciori erau?” 

8. „Zboară un stol de gâşte şi înaintea lor iese un gânsac, 

care le spune: „Bună ziua o sută de gâşte!”, la care 

gâştele răspund că „Nu suntem o sută, ci dacă am fi 

încă cam pe atâtea şi încă jumătate, apoi un sfert şi plus 

tu, gânsacule, apoi am fi o sută”. Câte gâşte erau?” 

9. Câte oi are moşul? 

„Un moş ce păştea oile este întrebat câte oi paşte, are oare 

o sută? La care moşul spune că, dacă ar avea aceste oi ce 

le paşte peste sută, atunci ar fi tocmai de 9 ori, câte nu-i 

ajunge până la sută” 

10. Problema lui Ion Creangă despre 5 pâini. 

          „E vorba de 2 oameni care pleacă la drum, unul având 

2 pâini, celălalt 3 pâini. Când se aşează să le mănânce 

soseşte un al treilea călător – bineînţeles flămând şi 

fără de mâncare. Rugându-i să mănânce cele cinci 

pâini împreună în parte dreaptă el le-a promis o 

despăgubire bănească. Aceştea se învoiesc şi după ce 

au mâncat pâinile frăţeşte, străinul le dă ca recompensă 

pentru pâinea mâncată 5 lei. 

 Cel care avea două pâini spune celui cu trei, că de 

oarece pâinile au fost mâncate frăţeşte să împartă şi 

banii frăţeşte, adică în jumătate, câte 2,5 lei. Cel cu trei 

pâini însă susţinea că lui i se cuvin trei lei şi celuilalt 2, 

deoarece străinul a mâncat mai mult din pâinile lui, 
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decât din celui cu două. Neînţelegându-se s-au adresat 

unui arbitru ca să le facă dreptate absolută. 

 Acesta le-a zis: Ca să fi putut mânca pâinile frăţeşte 

trebuia împărţită fiecare pâine în trei bucăţi egale. 

Fiind 5 pâini sau făcut 15 astfel de bucăţi, din care au 

mâncat fiecare câte 5 părţi. Cel cu 2 pâini avea 6 bucăţi 

(adică treimi), dintre care el a mâncat cinci, dând 

străinului numai o bucată; cel cu trei pâini avea 9 

bucăţi, dintre care mâncând 5, a dat străinului 4. Deci 

celui care avea 3 pâini i se cuveneau 4 lei, iar celui cu 

două numai un leu ”. 

 

Istoria analizei matematice şi a noţiunilor matematice. 

Istoria acestei ramuri a matematicii, care, ca şi geometria analitică 

şi algebra liniară de mai târziu, reprezintă în prezent mai mult denumirea 

unui obiect de studiu, numără aproape două milenii şi jumătate. Primul 

care se afirmă în această privinţă este filozoful-anatomist (în greacă 

atomos - indivizibil) Democrit (cca 460 – 370 î. Hr.). 

Cunoscutul savant J. Bernal (1901-1971) într-o alocuţiune a 

apreciat importanţa noţiunii de atom astfel: dacă un reprezentant al 

altei civilizaţii m-ar întreba, care este cea mai importantă noţiune 

creată în ştiinţa voastră pământească, eu aş răspunde – noţiunea de 

atom. Este bine cunoscută importanţa acestei noţiuni în ştiinţele 

naturale, fizică, chimie, dar e pe măsură şi în matematică, deoarece 

indivizibilele lui Democrit prezintă în genere elementele calcului 

integral. Conform mărturiei lui Arhimede, Democrit, pornind de la 

imaginaţia că orice corp este alcătuit din elemente indivizibile, obţine 

că piramida (respectiv, conul) este echivalentă cu 
1
/3 din prisma 

(cilindrul) cu aceeaşi bază şi înălţime, dar, menţionează Arhimede, el 

nu demonstrează aceste lucruri. 

Filozoful Anaxagor (sec. V î.Hr.) înaintează teza: ,,în infim nu 

există cel mai mic, întotdeauna există ceva şi mai mic” ([9], vol.1, 

p.94), care infirmă indivizibilele în matematică şi dă un  punct de 

pornire pentru ideea trecerii la limită. Pornind de la acest principiu, 

adoptat în matematica greacă, Eudox (406-355) elaborează ,,metoda 

exhaustivă” (epuizării0), bazată pe următoarea lemă (expusă în 

,,Elementele lui Euclid”): dacă din mărimea a vom scădea , care 

este mai mult decât jumătate din  , apoi din restul 

  vom scădea  mai mult decât jumătate din , 
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succesiv vom obţine restul , care va deveni mai mic decât 

orice număr dat c. Numărul de paşi N poate fi luat cel din axioma lui 

Eudox-Arhimede: pentru orice numere a şi c există un N, astfel încât 

. 

Arhimede aplică metodele lui Eudox la determinarea ariilor şi 

volumele diferitor figuri, perfecţionează şi generalizează aceste 

metode, în esenţă, operând cu sume Darboux (1842-1917). El 

abordează şi problemele tangentelor, precum şi pe cele ale 

extremelor. Printre rezultatele obţinute de Arhimede se numără 

determinarea volumului şi ariei sferei formule care se studiază în 

cursul liceal, ariei unui segment parabolic, volumului unor corpuri 

obţinute prin rotaţia  secţiunilor conice, condiţiilor de plutire a 

corpurilor, centrelor de greutate ale diferitor figuri ş.a. Arhimede 

expune rezultatele sale dând demonstraţii stricte prin metoda 

reducerii la absurd. 

O contribuţie importantă în domeniul considerat au adus 

matematicienii arabi, care cunoşteau, în parte, lucrările lui Arhimede, 

le-au aplicat cu succes, obţinând şi rezultate noi. Astfel, dacă calculele 

lui Arhimede, în esenţă, se reduceau la calculul integralelor  

 apoi Ibn Korra (836-901) a efectuat calcule echivalente cu 

aflarea integralei  . Calculele altui învăţat arab, Ibn al-

Hayysam (965-1039), echivalează cu . Acestea şi alte 

rezultate remarcabile ale matematicienilor arabi rămân însă 

necunoscute pentru matematicienii europeni, care le redescoperă doar 

peste câteva secole, astfel fiind introduse în circuitul matematicilor 

mondiale. 

Este greu de spus cu ce începe şi cum decurge analiza 

matematică europeană, cu atît mai mult că multe descoperiri au 

rămas în manuscris, neobservate, dar, posibil, şi pierdute. Să aducem 

doar un exemplu în această ordine de idei: în secolul al XIX-lea s-a 

găsit în manuscrisele lui J.Gregory (1638-1675) ceea ce s-a numit 

mai târziu seria lui B.Taylor (1685-1731). 

Nu este exclus că prima lucrare, care nu numai că a influenţat, 

dar a şi impulsionat cercetările în domeniul calculului integral din 

Europa, este cea publicată de Kepler (1571-1630), denumită 

”Astronomia nova”, editată în 1609. În ea au fost expuse primele 

două legi ale lui Kepler în privinţa mişcării planetelor şi a formei 

orbitei lor, fapt ce a instituit un nou punct de vedere, după Aristarh şi 
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Copernic, despre structura sistemului solar şi a lumii cereşti în 

genere. Pentru istoria calcului integral importanţa acestei lucrări 

constă în aceea că în stabilirea celei de-a doua legi a fost implicat 

aparatul indivizibilelor. Influenţa şi provocarea acestei lucrări se 

datorează faptului că arealul  de aplicare  a metodei indivizibililor a 

fost ridicat de la unele probleme pământeşti la rezolvarea unor 

probleme cereşti, cu rezultatul provocator că orbitele planetelor sunt 

elipse, dar nu cercuri, cum se considera până la Kepler. Mai târziu 

Newton (1643-1727) deduce acest rezultat din legea atracţiei 

universale. 

Cea de-a doua carte a lui Kepler este ,,Nova stereometria 

doliorum vinariorium” (”Stereometria nouă a butoaielor de vin”), 

publicată în 1615, care tratează subiectele pur matematice. Aici 

Kepler determină, prin metoda indivizibililor, volumul diferitelor 

corpuri, dintre care 87sunt noi, deci continuă învăţătura lui Arhimede 

şi a celorlalţi predecesori ai săi. Kepler aplică metoda indivizibililor 

în mod intuitiv, euristic, înţelegând,  că trebuie făcută demonstraţia 

strictă prin metoda apagogică (de reducere la absurd) a lui Arhimede, 

dar el menţionează că Arhimede nu putea judeca altfel. Acestea au 

fost spuse de Kepler fără a cunoaşte scrisoarea lui Arhimede ,,Despre 

metodă”, adresată lui Eratostene, descoperită de europeni abia la 

începutul secolului al XX-lea, unde se expune metoda ,,euristică”, 

prin care Arhimede obţine unele dintre cele mai strălucite rezultate 

ale sale. ([11], p. 168). 

După lucrările lui Kepler, practic, toţi matematicienii timpului, 

în limitele posibilităţilor lor, sunt preocupaţi de studierea şi aplicarea 

metodei indivizibililor în aspectul euristic al ei, cu observaţii de tipul 

celei a lui Barrow: ,,Longior discursus apagogicus adhiberi possit, 

sed quorsum?” (S-ar putea da demonstraţii lungi prin raţionamente 

apagogice, dar pentru ce?) ([11], p. 177-178). 

Sunt importante rezultatele savanţilor posteriori, care s-au 

manifestat în mod deosebit în această direcţie: B. Cavalieri (1598-

1647), E. Torricelli (1608-1647), R. Descartes (1596-1650), P. 

Fermat (1601-1665), J. Wallis (1616-1703), I. Barrow (1630-1677), 

W. Brouncker (1620-1684), N. Mercator (1620-1687), Ch. Huygens 

(1629-1695) ş.a., însă ele constituiau un conglomerat de rezultate fie 

excepţionale, dar particulare şi nu alcătuiau încă o teorie completă a 

calculului infinitezimal. 
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Bourbaki menţionează ([11], p. 177): ,,Principiul infiniţilor 

mici se manifestă în două forme diferite ăn funcţie de ceea ce se are 

în vedere – diferenţiere sau integrare”. Stabilirea legăturii dintre 

aceste noţiuni ca operaţii reciproc inverse a jucat un rol central în 

opera de finisare a teoriei, numite ,,Calculul diferenţial şi integral”. 

Unii matematicieni ai timpului au observat acest lucru (Torricelli, 

Mengoli, Gregory, Barow), dar iarăşi numai în cazuri particulare. 

Pentru formularea unor rezultate generale în această direcţie, era 

necesară cizelarea noţiunii de funcţie, şi anume forma ei analitică. 

Conform acestei expresii a lui Euler, ,,analiza infiniţilor mici 

se ,,învârteşte” în jurul noţiunii de funcţie” ([12], p.8). Noţiunea de 

funcţie, esenţa căreia constă în dependenţa dintre mărimi, care din 

acest moment devine obiectul central de studiu, este veche cât lumea. 

Figura şi în şcoala pitagoreică, unde se studia, de exemplu, 

dependenţa dintre dimensiunile unei strune şi lăţimea sunetului 

respectiv. În astronomie se foloseau pe larg tabelele coardelor, în 

esenţă, unele funcţii trigonometrice (coarda unghiului  este egală cu  

). Simptomele din teoria conicelor determinau anumite 

dependenţe dintre elementele unor clase de curbe (elipse, parabole, 

hiperbole). Urmează Arhimede, Apolloniu, Diophant, Oresme, 

Swineshead, care abordează  din diferite puncte de vedere definiţia 

de funcţie. Dar pentru analiza infinitezimală trebuie să se îmbrace 

această noţiune în veşmântul limbajului matematic. Pe Viète, 

făuritorul limbajului matematic, însă nu-l preocupa acest lucru, el 

opera în cadrul ,,matematicii discrete”. 

Un pas decisiv în această privinţă îl fac Fermat şi Descartes. 

Succesorii preiau ideile de la Descartes, deoarece manuscrisele lui 

Fermat erau cunoscute de un cerc restrâns de matematicieni şi expuse 

într-un limbaj greoi. Quinta essentia acestei idei o găsim la 

Descartes, care, după ce stabileşte ecuaţia curbei căutate, 

menţionează: ,,…atunci una din necunoscutele  sau  poate fi aleasă 

în mod arbitrar, iar a doua se află în această  ecuaţie”. Şi peste câteva 

rânduri: ,,Atribuind lui  succesiv o infinitate de valori diferite, vom 

afla o infinitate de valori a le lui  şi, în aşa fel, vom obţine o 

infinitate de puncte diferite, … care descriu linia curbă căutată”. 

([13], p. 318-319). Aici este expusă ideea de funcţie, definită în mod 

analitic, în formă explicită sau implicită, precum şi cea de grafic al 

funcţiei. 
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Termenul ,,funcţia” a fost introdus de Leibniz (1646-1716), 

variantele definiţiei şi modalităţile de notaţie ale acestei noţiuni au 

constituit obiectul unor lungi discuţii, în primul rând, între Leibniz şi 

fraţii Jacob (1654-170) şi Johan (1667-1748) Bernoulli, până când 

Johan Bernoulli, în ,,Memories de l’Académie des Sciences de Paris” 

pentru 1718, scrie: „Definiţie. Funcţie de o variabilă aici se numeşte 

mărimea compusă în orice mod din această mărime variabilă şi 

constante”. Prin expresia „compusă în orice mod”, presupunerea 

noastră este că, se are în vedere prin orice formulă analitică. În 

această lucrare se propune şi notaţia . Notaţia , frecvent 

folosită astăzi, a fost introdusă de Euler în 1734. 

Rezerva de expresii algebrice utilizate în sec. al XVII-lea este 

încă mărginită. Descartes se limitează, în fond, la polinoame. Din 

necesităţi de mari calcule (astronomie, finanţe, asigurări ş.a.) se 

zămisleşte noţiunea de logaritm. Termenul este introdus de Napier 

(1550-1617), dar ideea, care constă în observarea legăturii dintre 

termenii progresiei geometrice  şi ai celei aritmetice, 

formată de exponenţii termenilor respectivi 1,2,3,…, observată încă 

în lucrarea „Psamit” a lui Arhimede, devine productivă după 

considerarea exponenţilor fracţionari şi negativi. Pentru aflarea 

valorilor intermediare se aplică procedura de interpolare, care 

generează ideea de continuitate şi subliniază rolul seriilor în 

reprezentarea valorilor unor mărimi, până se ajunge la reprezentarea 

funcţiilor prin serii de puteri, una dintre cele mai răspândite 

exprimări analitice a funcţiilor. Se observă legătura între logaritm şi 

aria cuprinsă între două coordonate, axa absciselor şi graficul 

hiperbolei . 

Mercator (1620-1687) prin împărţirea lui  la  obţine 

dezvoltarea …, apoi prin integrare află că 

… (publicat în 1668) – 

prima serie de puteri definită de progresie geometrică. 

În mod natural apare problema de a sistematiza această masă 

de exemple şi rezultate răzleţe, de a formula unele modalităţi 

generale de studiere a problemelor respective. Acest lucru este 

realizat de Isaac Newton (1643-1727), savant englez, şi  Gottfried 

Wilhem Leibniz (1646-1716), savant german. 

Newton începe calea proprie în 1664 prin cercetarea 

dezvoltării binomului (seria binomială) ce-i poartă numele: 
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 …,  

unde n este orice număr real. Newton, efectuând diferite operaţii cu 

serii, mai ales, integrarea şi inversarea (cunoscând dezvoltarea lui y 

prin x, afla dezvoltarea lui x prin y), obţine multe dezvoltări noi. 

Astfel, integrând seria binomială pentru ,  obţine dezvoltarea 

în serie de puteri a funcţiei , de unde prin inversare – 

dezvolarea fincţiei ; la fel, din seria pentru  obţine 

seria de puteri a funcţiei  (aşa notaţii nu erau cunoscute). Aceste 

rezultate pe larg au fost expuse de către Newton în scrisorile 

transmise lui Oldenburg (1615-1677), secretarul Royal Society 

(Academiei din Londra) pentru Leibniz în 1676. În a doua scrisoare 

sunt incluse şi formulele de inversare: dacă 

…, 

atunci 

…; 

şi dacă  

…, 

atunci 

… 

 

În scrisoarea a doua Newton menţionează o lucrare începută încă 

înainte de ciuma  din Cambridge, din 1665-1666, care a constituit 

tratatul „De analysi per aequationes numero terminorum infinitas” 

(„Analiza prin ecuaţii cu un număr infinit de termeni”), publicată de abia 

în 1711. În aceste lucrări, prin dezvoltări în serii de puteri se reduce 

cuadratura funcţiei date la cuadraturile funcţiilor de puteri. 

În anii ciumei 1665-1666 Newton se retrage de la ferma 

părintească şi aici, aflându-se în sânul şi liniştea naturii, lucrează 

nemaipomenit de fertil (de aici şi povestea cu „mărul lui Newton”), 

obţinând în ciornă rezultatele de bază în calculul diferenţial şi ale celui 

integral în sensul propriu al cuvântului, precum şi ale dinamicii, inclusiv 

legea atracţiei universale. Generalizând un termen a lui Cavalieri, 

Newton numeşte fluentă orice mărime variabilă ce depinde de timp sau 

de altă variabilă independentă şi fluxie viteza de schimbare a fluentei. În 

terminologia actuală fluenta este funcţia ce se studiază şi fluxia – 

derivata ei. Teoria elaborată este numită metoda fluxiilor. 
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Newton înaintează şi rezolvă două probleme: fiind dată fluenta, 

să se afle fluxia (calculul diferenţial). Newton însă nu publică rezultatele 

sale la timpul obţinerii, dar cu mari întârzieri. Astfel, în 1670-1671 

metoda este expusă integral în „Methodus fluxionum et serierum 

infinitarium”, dar lucrarea este publicată postum în engleză (1736). Se 

cere menţionat, totodată, faptul că, datorită insistenţei lui Halley (1656-

1742), în 1687 apare lucrarea care i-a făcut faimă mondială 

„Philosophiae naturalis principia mathematica” („Principiile matematice 

ale filozofiei naturii”), în care este expusă în mod axiomatic structura 

matematică cunoscută sub denumirea de „Mecanică newtoniană”. Aici 

sunt unele elemente din metoda fluxiilor. 

Alta a fost calea lui Leibniz. Fiind logic-filozof, el din aceste 

puncte de vedere este cointeresat de matematică şi, relativ târziu, începe 

să o studieze în profunzime. Pornind de la considerente de logică 

formală, el se apropie prin altă cale decât Newton de algoritmul calcului 

infinitezimal.  Un timp au făcut schimburi de informaţii prin scrisori, 

dar, mai târziu se iscă discuţii legate de prioritatea descoperirilor. 

Leibniz a început să obţină rezultate mai târziu (prin 1673-1675) 

decât Newton, dar le-a publicat mai înainte. Astfel, în vasta lucrare din 

1684 „Nova metodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus etc.” 

este introdus şi termenul Calcul diferenţial. Cu doi ani mai târziu 

publică „De geometria recondita et analysi indivisibilium, atque 

infinitorium” (1686), în care este expus calculul integral, pentru prima 

dată este introdus semnul integralei atunci şi este stabilită, în esenţă, 

formula Newton-Leibniz, de asemenea şi faptul că operatorii şi d sunt 

reciproc inverşi. 

Pentru soarta ştiinţei, ca atare, un rol oarecum secundar îl joacă 

prioritatea, important este faptul că în cercul relativ îngust a lui Newton 

nu s-au prea găsit succesori pe măsură, pe când lucrările publicate ale lui 

Leibniz au devenit accesibile cercurilor largi şi nu au întârziat să adere la 

aceste studii nume noi, unii devenind chiar colaboratori ai lui Leibniz. 

Printre aceştia pot fi numiţi elveţienii, care au devenit excelenţi 

matematicieni – fraţii Jacob (1654-170) şi Johan (1667-1748) Bernoulli 

şi francezul G.F.A. de L’Hospital (1661-1704), care a scris primul 

manual de calcul diferenţial (1696), în baza căruia a fost pus un curs de 

prelegeri ale lui Johan Bernoulli. 

Datorită, în primul rând, a lui Leibniz, dar şi a fraţilor Bernoulli s-

a instituit simbolica, subliniem, foarte reuşită, terminologia şi bazele 

calculului diferenţial şi integral, ale teoriei ecuaţiilor diferenţiale şi, 
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astfel, s-au format condiţiile de realizare teoretică şi aplicativă a acestui 

aparat potrivit pentru studierea celor mai diverse probleme ale ştiinţelor 

naturale. 

Matematica secolului al XVIII-lea se caracterizează prin 

dezvoltarea nemijlocită a ideilor principale ale matematicii lui Fermat şi 

Descartes, Newton şi Leibniz ([12], p.8). În următoarele secole, ca din 

conul abundenţei, se perindau rezultate după rezultate de ordin teoretic, 

dar, mai cu seamă, de ordin aplicativ. Acest viitor al calculului 

diferenţial şi integral a fost foarte bine prezis de Leibniz într-o scrisoare 

către Huygens din 1691: „Eu consider că în acest secol vom putea 

ajunge la o perfectare a analizei numerelor şi liniilor, cel puţin, în mare, 

ut haec cura genus humanus absolvamus (pentru a elibera de această 

grijă genul uman), pentru ca din acest moment toate forţele cugetului 

uman să fie orientate în direcţia studierii naturii”. 

În continuare se cizelează, precizează, generalizează definiţiile 

noţiunilor folosite, ca cele de funcţie, limită, continuitate, integrală etc. 

Se introduc noţiuni noi necesare pentru o strictă expunere a situaţiilor 

teoretice, cum sunt, de exemplu, cele de continuitate şi convergenţă 

uniformă. Riscăm să afirmăm că în secolul al XVII-lea se termină 

perioada de „adolescenţă” a matematicii şi în secolul al XVIII-lea începe 

cea de „tinereţe”  a ei. 

Spre deosebire de secolul al XVII-lea, când cei care se ocupau de 

matematică erau, de regulă, autodidacţi, în secolul al XVIII-lea se 

dezvoltă societăţile ştiinţifice şi academiile, dar, ce e mai important, se 

dezvoltă reţeaua de universităţi, în care se constituie catedre de 

matematică, preocupate de cercetarea şi predarea ei, peste tot se 

formează colective, în total, cu un număr considerabil de matematicieni 

profesionişti. 

Continuă activitatea sa prodigioasă Johan Bernoulli, se  manifestă 

şi fiul său, Daniel Bernoulli (1700-1782), cu lucrări în teoria ecuaţiilor 

diferenţiale, a seriilor, în hidrodinamică. Cu susţinerea lor şi sub 

îngrijirea nemijlocită a lui Johan Bernoulli se formează ilustrul 

matematician al secolului al XVIII-lea şi nu numai, Leonard Euler 

(1707-1783). Născut în Basel, activează în academiile din Berlin (1741-

1766) şi Sankt-Petersburg (1727-1741 şi 1766-1783), unde decedează. 

Mai era numit „Marele Orb”, pentru că de timpuriu, la 31 de ani a 

pierdut ochiul drept, iar în 1766 şi pe cel stâng. În timpul vieţii sale 

Euler publică circa 550 de lucrări, iar lista de lucrări a lui conţin 850 de 
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denumiri, majoritatea din cele nepublicate fiind dedicate în ultimii 10 

ani de viaţă. 

Pe lângă lucrările de matematică Euler tratează diferite probleme 

importante ale timpului, ce se referă la artilerie, navigaţie, astronomie, 

fizică, mecanică teoretică etc. Nu există un compartiment al matematicii 

în care să nu-şi fi spus Euler cuvântul său hotărâtor. Multe a făcut pentru 

stabilirea  simbolicii matematicii:  ş. a. de la Euler vin. 

Matematica este plină de metodele lui Euler, ecuaţiile lui Euler, 

formulele lui Euler, cercurile lui Euler ş.a.m.d. 

O mare importanţă au cărţile scrise de Euler pentru 

compartimentele de bază ale matematicii: „Introducere în analiza 

infiniţilor mici (2 vol., 1748)”, „Calculul diferenţial” (1755), „Calculul 

integral” (4 vol., I-III, 1768-1770, IV, 1794) ş.a. Aceste cărţi, scrise cu o 

claritate surprinzătoare, sistematizează materialul respectiv, 

îmbogăţindu-l cu multe exemple ilustrative, au devenit nu numai cărţi de 

căpătâi, dar şi exemple de alcătuire a monografiilor închinate unor 

compartimente ale matematicii. 

În secolele XVIII-XIX activează o pleiadă de matematicieni, cum 

ar fi A. de Moivre (1667-1754), B. Taylor (1685-1731), C. 

Maclaurin (1698-1746), A. C. Clairaut (1717-1783) etc., şi cei care 

s-au inspirat, în mare măsură, din vastele opere ale lui Euler: P. 

Laplace (1749-1827), J. Lagrange (1736-1813), G. Monge (1746-

1816), A. Legendre (1752-1833), K. F. Gauss (1777-1855), O. 

Cauchy (1780-1857), iar mai târziu P. L. Cebâşev (1821-1894), N. 

H. Abel (1802-1829), K. Weierstrass (1815-1897) ş.a. 

Elementele calculului diferenţial şi integral şi, în genere, 

matematica secolelor XVIII-XIX prezintă obiecte de studiu în cadrul 

matematicii preuniversitare şi universitare, deci ideile acestei 

matematici reprezintă o parte componentă a culturii matematice 

generale. 
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PROGRAMAREA GENERICĂ ÎN C++. 

BIBLIOTECA STL 

 

Diana BÎCLEA,  
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Generic Programming achieved its first major success in C++ with 

the Standard Template Library, which has now become part of 

the ANSI/ISO C++ Standard. Since then, most generic libraries are written 

in C++. 

C++ provides unique abilities to express the ideas of Generic 

Programming through templates. Templates provide a form of parametric 

polymorphism that allows the expression of generic algorithms and data 

structures. The instantiation mechanism of C++ templates insures that 

when a generic algorithm or data structure is used, a fully-optimized and 

specialized version will be created and tailored for that particular use, 

allowing generic algorithms to be as efficient as their non-generic 

counterparts. Additionally, the C++ notion of specialization allows 

compile-time selection among alternative algorithms. The flexibility of C++ 

templates has made C++ an attractive language for Generic 

Programming,  and Template Metaprogramming. 

 

1. Introducere în programarea generică 
Programarea generică – paradigmă de programare, care constă 

în declararea algoritmilor şi structurilor de date care pot fi aplicaţi 

asupra diferitor tipuri, fără a schimba  declaraţia acestora. Într-o 

măsură mai mare sau mai mică este realizată pentru mai multe 

limbaje de programare. Posibilităţile programării generice pentru 

prima dată au apărut în anii 70 în limbajul Ada, apoi în mai multe 

limbaje de programare obiect orientate:  C++, Java, D, limbajele 

pentru platforma .NET etc.   

În C++ programarea generică se realizează prin intermediul 

funcţiilor şi claselor template.  

În şablon in mod explicit se declară parametrii formali, care de 

fapt reprezintă nişte tipuri. De regulă acestea realizează un algoritm 

sau structură de date general aplicabilă. 
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2. Funcţii template 

Un şablon funcţie se comportă ca o funcţie ce poate accepta 

argumente de tipuri foarte diferite.  

O funcţie template are următoarea formă generală 
(parantezele unghiulare de culoare roşie – element al sintaxei) : 

template <lista de parametri ai şablonului> <antetul functiei>; 

Fiecare parametru al şablonului este declarat prin cuvântul 

cheie class (sau prin echivalentul său typename).Lista parametrilor 

nu poate fi vidă. 

De exemplu, Biblioteca Standard de şabloane a limbajului C++ 

conţine şablonul funcţiei max(x, y) ce returnează x sau y, pe cel mai 

mare dintre cele două argumente. Acest şablon poate fi apelat într-un 

mod identic cu apelul de funcţie: cout << max(3, 7);   // afişează 7 

Prin examinarea argumentelor compilatorul deduce că aceasta 

este un apel la max(int, int) şi produce (în engleză "instantiates") o 

versiune a funcţiei în care tipul a devine int. Acest procedeu este 

valid pentru toate cazurile în care argumentele x şi y sunt de tip 

întreg, şir de caractere, sau de orice alt tip pentru care expresia "x < 

y" are sens. În cazul în care ţi-ai definit propriul tip de dată, poţi 

folosi supra încărcarea operatorilor pentru a defini înţelesul 

lui < pentru tipul tău, dându-şi astfel voie să foloseşti funcţia max(). 

În acest mic exemplu asta poate să apară ca fiind un câştig 

nesemnificativ, dar în contextul unei biblioteci cuprinzătoare ca 

STL-ul această caracteristică dă posibilitatea programatorului să 

obţină o funcţionalitate extinsă pentru un nou tip de dată, chiar prin 

definirea a numai câtorva operatori pentru acest tip. Doar 

definind < se creează posibilitatea folosirii unui tip cu algoritmi 

standard ca sort(), stable_sort(), şi binary_search();  în structuri de 

date cum ar fi set-urile, heap-urile, şi vectorii asociativi; etc. 

Drept contra exemplu, tipul standard complex nu defineşte 

operatorul <, pentru că nu există o ordine strictă pe numerele 

complexe. Astfel, max(x, y) va genera o eroare la compilare dacă 

x şi y sunt valori de tip complex. Tot aşa, alte şabloane care se 

bazează pe < nu pot fi aplicate la date de tip complex.   

Exemplu de funcţie template care calculează maximul dintre 2 

elemente:  

#include <iostream> 

#include <cstring> 

#include <string> 
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using std::cout; 

using std::cin; 

using std::endl; 

using std::string; 

 

const char * max(const char *a, const char *b) 

{ 

 return strcmp(a, b) > 0 ? a : b; 

} 

 

template <class T> 

T max(T a, T b) 

{ 

 return a > b ? a : b; 

} 

 

int main() 

{ 

 int c = 5, d = 10, im;    // max(int, int) 

 im = max(c, d); 

 cout << "max(" << c << "," << d << ") = " << im << 

endl; 

 

 double x = 1.2, y = 0.5, dm;   // max(double, double) 

 dm = max(x, y); 

 cout << "max(" << x << "," << y << ") = " << dm << 

endl; 

 

 im = max(c + d, 14);    // max(int, int) 

 cout << "max(" << c << "+" << d << "," << 14 << ") = " 

<< im << endl; 

 

 const char *p = "arba", *q = "arbalet", *pm;    

 pm = max(p, q);   // max(const char *, const 

char *) 

 cout << "max(" << p << "," << q << ") = " << pm << 

endl; 

 

 dm = max <double> (c, x);   // max(double, double) 
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 cout << "max(" << c << "," << x << ") = " << dm << 

endl; 

 

 string sm, s1("arba"), s2("arbalet");   

 sm = ::max(s1, s2);   // max(string, string) 

cout << "max(" << s1 << "," << s2 << ") = " << sm << endl; 

 

 return 0; 

} 

Rezultatul executiei programului: 

 
 

3. Clase template 

Un şablon clasă extinde acelaşi concept peste clase. Şabloanele 

clasă sunt folosite de obicei pentru a face conteinere generice. De 

exemplu, biblioteca STL are un container de tip listă înlănţuită. Pentru a 

face o listă înlănţuită de întregi, se va scrie list<int>. O listă de şiruri de 

caractere este notată list<string>. O listă are un set de funcţii standard 

asociate, ce funcţionează indiferent ce se pune între paranteze. 

Şablonul poate fi apelat prin indicarea în mod explicit a 

parametrul–tip formal, care concretizează declaraţia. Compilatorul 

întâlnind declararea unui obiect, înlocuieşte parametrul formal – tip 

cu cel actual din declaraţia generică. 

      Exemplu de clasă template care operează cu stivele (în 

scopul simplificării programului şi ilustrării mai clare doar a 

principiilor programării generice, stiva este de dimensiune 

constantă):  

 

#include <iostream> 

 

using std::cout; 

using std::cin; 

using std::endl; 

 

template <class T, int size> 
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class Stack 

{ 

 T stk[size]; 

 int top; 

public: 

 Stack(); 

 ~Stack(); 

 void Push(const T&); 

 T Pop(); 

 bool IsEmpty(); 

 bool IsFull(); 

}; 

 

template <class T, int size> 

Stack<T, size> :: Stack() 

{  

 top = 0; 

} 

 

template <class T, int size> 

Stack<T, size> :: ~Stack() 

{ } 

 

template <class T, int size> 

void Stack<T, size> :: Push(const T &x) 

{ 

 if (!IsFull()) stk[top++] = x; 

 else std::cerr << "\nStack is full\n"; 

} 

 

template <class T, int size> 

T Stack<T, size> :: Pop() 

{ 

 if (!IsEmpty()) return stk[--top]; 

 else  

 { 

  std::cerr << "\nStack is empty\n"; 

  return T(); 

 } 
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} 

 

template <class T, int size> 

bool Stack<T, size> :: IsEmpty() 

{ 

 return !top; 

} 

 

template <class T, int size> 

bool Stack<T, size> :: IsFull() 

{ 

 return top == size; 

} 

 

 

int main() 

{ 

 // Stivă din 10 elemente de tip int 

Stack<int, 10> intStack; 

 for(int i = 0; !intStack.IsFull(); ++i) 

  intStack.Push(i); 

 intStack.Push(12); 

 

 while(!intStack.IsEmpty()) 

  cout << intStack.Pop() << "  "; 

 intStack.Pop(); 

  

 

 // Stivă din 26 elemente de tip char  

 Stack<char, 26> charStack; 

 for(int i = 0; !charStack.IsFull(); ++i) 

  charStack.Push('A' + i); 

 

 while(!charStack.IsEmpty()) 

  cout << charStack.Pop(); 

 cout << endl; 

 

 return 0; 

} 
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Rezultatul execuţiei programului: 

 

 
 

4. Avantaje şi dezavantaje 

Avantajele programării generice: 
 simplificarea semnificativă a programării unor algoritmi 

şi structuri de date cu o aplicare generală.  

 clasele template practic nu impun vreo oarecare 

restricţie asupra utilizării lor (spre exemplu pot fi 

utilizate în crearea unei ierarhii de clase: clasele 

template pot fi moştenite de clase “obişnuite” sau de 

alte clase template, pot fi derivatele altor clase etc.) 

 sunt o tehnologie care se mai dezvoltă şi ale cărei 

posibilităţi încă se studiază, deşi au apărut în anii ’80.  

Dezavantajele programării generice:     
 foarte multe compilatoare au un suport limitat pentru 

şabloane, astfel încât utilizarea şabloanelor poate 

determina scăderea portabilităţii codului sursă.  

 aproape toate compilatoarele produc mesaje de eroare 

neproductive şi derutante când sunt detectate erori.  

 

5. Întroducere în STL 

Biblioteca Standard de şabloane (STL) (engl. Standard 

Template Library) – reprezinta o colecţie de algoritmi generici, 

conteinere, şi diverse funcţii ajutătoare pentru manipularea cu 

acestea. 

Biblioteca Standard de şabloane până la includerea în 

standardul C++ era dezvoltată din exterior – iniţial de firma HP, iar 

apoi de SGI. Standardul limbajului C++ nu utilizează termenul de  

„STL”, deoarece această bibliotecă a devenit un element important al 

limbajului, însa mulţi încă mai folosesc această denumire cu scopul 

de a o deosebi de restul bibliotecii standard ( cum ar fi streamurile de 

intrare/iesire (iostream), functiile matematice (cmath) ). 
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Fiecare producător de compilatoare este obligat să ofere o 

realizare a acestei biblioteci, deoarece ea este o parte foarte 

importantă a limbajului şi este utilizată pe larg. 

STL se bazează pe trei concepte de bază: conteinere, iteratori 

şi algoritmi. 

Descrierea STL ocupă o parte considerabilă din conţinutul 

standardului de C++. 

 

6. Conteinere 

Toate conteinerele sunt realizate prin intermediul claselor 

template, şi pot păstra date de diferite tipuri. 

Cele mai utilizate conteinere sunt: vector (tablou dinamic), list 

(lista bidirectională), deque (asemănător cu vector, dar cu 

posibilitatea de adăugare şi excludere rapidă a elementelor la ambele 

capete),  set (o mulţime ordonată de elemente unice), multiset (la fel 

ca set, dar elementele se pot repeta), stack (stivă), queue (coadă). 

Pentru utilizarea unui container de regulă este necesară 

includerea unui fişier antet care conţine declaraţiile claselor template 

respective ( spre ex. pentru utilizarea containerului vector avem 

nevoie de  #include <vector>). 

 

I. Vector (vector) 

Unul din conteinerurile cele mai utilizate este vector. 

Realizează un masiv dinamic, dimensiunile căruia pot fi modificate. 

Câteva exemple de declarare a unui vector: 

 vector<int> iv; /*crearea unui vector de lungime o 

pentru pastrarea   elementelor de tip int */ 

 vector<char> cv(5); /*vector din 5 elemente 

pentru elemente de  tip char  */      

 vector<char> cv(5, 'x'); /* initializarea unui 

vector din 5 elemente de tip char prin ‘x’ */ 

 vector<int>iv2(iv); /* crearea unui vector de tip 

int ca copie a altui vector (iv) */ 
 

Avantaje: 
 Adăugare şi excludere rapidă a elementelor de la capătul 

vectorului. 

 Acces aleator la elemente. 
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Dezavantaje: 
 Adăugarea şi excluderea elementelor într-o poziţie 

aleatoare este lentă. 

Pentru vector de asemenea este supraîncărcat operatorul “[ ]”, 

care permite accesarea elementelor acestuia printr-un mod standard 

prin indecşi, la fel ca pentru tablourile “obiţnute”.    

Cele mai importante funcţii din clasa vector sunt:  

 size() – returnează numarul curent de elemente din 

vector; 

 begin() – returnează iteratorul pentru primul element 

din vector; 

 end() – returnează iteratorul pentru ultimul element din 

vector; 

 push_back(const T& val) – adaugă la sfarşitul 

vectorului elementul, valoarea căruia este dată de 

paramatrul val 

 insert(iterator I, const T &val = T())  - inserează 

elementul cu valoarea val, înaintea elementului I; 

 erase(iterator start, iterator end) – şterge elementele 

din diapazonul stabilit între start şi end. 

 

Exemplu de program: 

#include <iostream> 

#include <vector> 

 

using std::cin; 

using std::cout; 

using std::endl; 

using std::vector; 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

  vector<int> v; // crearea unui vector de dimensiune nulă 

  unsigned int i; 

   

  //Afişarea dimensiunii iniţiale a vectorului 

  cout << "size = " << v.size() <<endl; 

   

  /* Plasarea elementele la sfarşitul vectorului ,dimensiunea 
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  acestuia se va modifica “automat” */ 

  for (i = 0; i < 10; ++i) v.push_back(i*i); 

   

  // Afişarea dimensiunii curente a vectorului 

  cout << endl << "size = "    << v.size() << endl; 

 

  // Afişarea continutului vectorului 

  cout << "Continutul actual:" << endl; 

  for (i = 0; i < v.size(); ++i) cout << v[i] << " "; 

  cout << endl; 

 

 

  // Modificarea conţinutului vectorului 

  for (i = 0; i < v.size(); ++i) v[i] *= 2; 

   

  // Afişarea elementelor 

  cout << endl << "Elementele sant dublate: " << endl; 

  for (i = 0; i < v.size(); ++i) cout << v[i] << " "; 

  cout << endl; 

 

  return 0; 

} 

Rezultatul execuţiei programului: 

 
 

      În exemplul dat vectorul se accesează prin intermediul 

operatorului [ ] şi indecşilor. Însă „parcurgerea” vectorului este 

posibilă şi cu ajutorul iteratorilor. În acest caz pentru afişarea 

elementelor în loc de:  

for (i = 0; i < v.size(); ++i) cout << v[i] << " "; 

se poate scrie:  

vector<int>::iterator p; 

             for (p = v.begin(); p != v.end(); ++p) 
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         cout << *p <<" "; 

 

II. Lista (list) 

       Clasa lista este realizarea unei liste bidirecţionale. Spre 

deosebire de vector, în care este realizat accesul aleator, lista permite 

doar un acces secvenţial. Faptul că este bidirecţională dă posibilitatea 

ca lista sa fie accesată în două direcţii : de la bază la varf şi de la varf 

la bază. 

Câteva exemple de declarare a unui vector : 

 list<int> il;  /* crearea unui liste de lungime vidă 

pentru păstrarea elementelor de tip int */ 

 list<char> cl(5); //listă din 5 elemente de tip char        

 lista<int> cl(12, 6); /* initializarea unei liste din 

12 elemente de tip                   int prin 6 */ 
 list<int> il2(il); // Crearea unei liste de tip int ca 

copie a alteia (il) 
Avantaje: 
 Adăugare şi excludere relativ rapidă a elementelor în 

orice poziţie. 

Dezavantaje: 
 Permite doar un acces secvenţial al elementelor.  

 Necesită un volum mai mare de memorie pentru 

păstrarea legăturilor dintre celulele. 

Pentru clasa List sunt supraîncarcaţi operatorii de comparare ( ==, <, 

<=, !=,  >, >= ). 

Cele mai utilizate funcţii din clasa list sunt:  

- push_front(val) - adaugă o valoare la început;  

- push_back(val) - adaugă o valoare la sfârşit;  

- insert(iter,val) - inserează valoarea în poziţia indicată de 

iterator ; 

- pop_front() - şterge valoarea de la început; 

- pop_back() - şterge valoarea de la sfârşit; 

- erase(iter) - şterge valoarea indicată de iterator; 

- erase(iter1,iter2) - şterge valorile din domeniul de 

iteratori; 

- remove(val) - şterge toate apariţiile lui val în 

listăsort( )- sortează lista. 
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Program care ilustrează funcţiile de bază ale conteinerului list: 

 

#include <iostream> 

#include <list> 

 

using std::cin; 

using std::cout; 

using std::endl; 

using std::list; 

 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 list<char> lst, revlst; // crearea unei liste vide 

 int i; 

  

 for (i = 0; i < 10; ++i) lst.push_back('A' + i); 

     cout << "Dimensiunea listei lst = " << lst.size() << 

endl; 

 cout << "Continutul lst: "; 

 list<char>::iterator p = lst.begin(); 

  

 /*Memorăm elementele listei lst în revlst,  

   după care le stergem */ 

 while (!lst.empty()) 

 { 

  p = lst.begin(); 

    cout << *p; 

    revlst.push_front(*p); 

    lst.pop_front(); 

 } 

 cout << endl << endl; 

 

 cout << "Dimensiunea listei revlst = "; 

 cout << revlst.size() << endl; 

 

 cout << "Inversarea conţinutului listei: "; 

 p = revlst.begin(); 

 while(p != revlst.end()) 

 { 
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    cout << *p; 

    ++p; 

 } 

 cout << endl << endl; 

  

 return 0; 

} 

 

Rezultatul execuţiei programului: 

 
Exemplu de program care arata avantajele utilizarii STL 

pentru aplicatii care opereaza cu structuri de date complexe. 

Să se realizeze o listă care va conţine datele despre un grup de 

persoane (numele şi vârsta). Să se scrie următoarele funcţii:  

 adăugarea unei persoane în lista; 

 excluderea unei persoanei cu numele şi vârsta 

indicată; 

 afişarea datelor despre toate persoanele din listă; 

 calculul numărului de persoane din lista; 

 sortarea listei.   
Fără utilizarea STL un astfel de program poate fi realizat astfel: 

//list.h  - Declaratia clasei list 

 

#ifndef LIST_H 

#define LIST_H 

 

class list 

{ 

private: 

 struct node 

 { 

  node *next;  //Pointer la urmatorul element 

  char *name; 

  int age; 

  node(): next(0){} 
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 }; 

 

 node *head;   //Pointer la baza 

 int count;     

public: 

 list(): head(0), count(0){}  

 ~list() { clear(); } 

 

 int getCount() const { return count; }  

 int add(char *_name, int _age); /*Adaugarea unui element 

la sfarşitul listei, intoarce nr. de elemente */ 

 void remove(char *_name, int _age); /*sterge elementul 

cu campurile _name şi _age*/ 

 void clear(); // sterge toate elementele din lista 

 void print(std::ostream &os = std::cout) const;  

 void sort() const; 

}; 

#endif 

//list.cpp  - Realizarea metodelor clasei list 

 

#include <iostream> 

#include "list.h" 

 

using std::cin; 

using std::cout; 

using std::endl; 

 

 

int list::add(char *_name, int _age 

{ 

 node *to_add = new node; 

 to_add->next = 0; 

 to_add->name = _name; 

 to_add->age = _age; 

 if(head == 0)  //Daca lista este vida 

          head = to_add; 

 else 

 { 

  node *current; 
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 for(current = head; current->next!=0; current =          

current->next); 

  current->next = to_add; 

 } 

 ++count; 

 return count; 

} 

void list::remove(char *_name, int _age) 

{          

 node *current = head, *pred = head; 

while (current != 0  &&  (strcmp(current->name, _name)    ||  

(current->age != _age))) 

 { 

  pred = current; 

  current = current->next; 

 } 

 if (current == 0) std::cout << "Element inexistent" << 

std::endl; 

 else if (current == head)   head = current->next; 

 else pred->next = current->next; 

  

 delete current; --count; 

} 

void list::clear() // sterge toate elementele din lista 

{ 

 node *current = head; 

 node *to_del = head; 

 while(to_del != 0) 

 { 

  current=current->next; 

  delete to_del; 

  to_del=current; 

 } 

 head = 0; 

 count = 0; 

} 

void list::print(std::ostream &os) const  

{ 

 node *current = head; 
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 while(current != 0) 

 { 

     os << "Nume: " << current->name << "  varsta: " <<          

current->age << std::endl; 

     current = current->next; 

 } 

} 

void list::sort() const 

{ 

         node *current = head; 

         bool sorted = true; 

         do 

         { 

 current = head;  

 sorted = true; 

 for(int j = 0; j < getCount() - 1; ++j) 

 { 

      if (strcmp(current->name, current->next->name) > 0) 

     { 

            cout << "Swaping: " << current->name << " and 

"       << current->next->name << endl; 

           char *buf_n; int buf_a; 

           buf_n = current->name; 

           buf_a = current->age;  

           current->name = current->next->name; 

           current->age = current->next->age; 

           current->next->name = buf_n; 

           current->next->age = buf_a; 

           sorted = false; 

       } 

       current = current->next; 

     } 

 } 

 while (!sorted); 

} 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include "list.h" 

using std::cin; 
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using std::cout; 

using std::endl; 

 

int main() 

{ 

 list my_list;  

  

 my_list.add("Baiceva Irina", 22);  

 my_list.add("Iftodi Dan", 21);  

 my_list.add("Evstratii Vasile", 23);   

 my_list.add("Verega Adriana", 22);  

 my_list.add("Palii Eugenia", 21);  

 my_list.add("Oprea Victor", 23);  

  

 cout << "Persoane in lista " << my_list.getCount() << 

endl;  

 my_list.print(); 

 cout << endl; 

 

 cout << "Stergere persoana din lista" << endl; 

 my_list.remove("Iftodi Dan", 21); 

 cout << "Persoane in lista " << my_list.getCount() << 

endl;  

 my_list.print(); cout << endl; 

 

 std::ofstream file; 

 file.open("E:\\1.txt"); 

 

 cout << "Sortare " << endl; 

 my_list.sort(); 

 my_list.print(); 

 my_list.print(file); 

 

 my_list.clear(); 

 cout << "Sterge toate elementele" << endl; 

 cout << "Persoane in lista " << my_list.getCount() << 

endl;  

 my_list.print(); 

 file.close(); 
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 return 0; 

} 

Rezultatele execuţiei programului: 

 

 
 

Acelaşi program, dar cu utilizarea conteinerului list arată astfel: 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <list> 

 

using std::cin; 

using std::cout; 

using std::endl; 

using std::list; 

  

class Person 

{ 

 char *name; 

 int age; 

public: 

 Person(char *_name, int _age): name(_name), age(_age) 

{} 
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 void print(std::ostream &os = cout) const { os << "Nume: 

" << name << "  varsta: " << age << endl; } 

 bool operator== (const Person &p) const { return 

(!strcmp(name, p.name));} 

 bool operator!= (const Person &p) const { return !(*this 

== p);} 

 bool operator> (const Person &p) const { return 

(strcmp(name, p.name) > 0);} 

 bool operator< (const Person &p) const { return 

(strcmp(name, p.name) < 0);} 

 bool operator<= (const Person &p) const { return !(*this 

> p);} 

 bool operator>= (const Person &p) const { return !(*this 

< p);} 

}; 

 

void print(list<Person> & my_list, std::ostream &os = cout) 

{ 

 list<Person>::iterator p = my_list.begin(); 

 while(p != my_list.end()) 

 { 

    p->print(os);  p++; 

 } 

} 

 

int main() 

{  

             Person arr[] = { Person ("Baiceva Irina", 22),  

Person ("Iftodi Dan", 21), Person ("Evstratii Vasile", 23),            

Person ("Verega Adriana", 22), Person ("Palii Eugenia", 21),   

Person ("Oprea Victor", 23) }; 

 

 const int size = sizeof arr / sizeof arr[0]; 

 list<Person> my_list; 

 for (int i = 0; i < size; ++i) my_list.push_back(arr[i]); 

 

 cout << "Persoane in lista " << my_list.size() << endl; 

 print(my_list); 

 my_list.remove(arr[1]); 
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 cout << endl << "Stergere persoana din lista" << endl; 

 cout << "Persoane in lista " << my_list.size() << endl; 

 print(my_list); cout << endl; 

  

 std::ofstream file; 

 file.open("E:\\1.txt"); 

  

   my_list.sort(); 

   cout << "Sortare " << endl; 

 print(my_list); 

 print(my_list, file); 

  

 my_list.clear(); 

 cout << endl << "Sterge toate elementele" << endl; 

 cout << "Persoane in lista " << my_list.size() << endl; 

 print(my_list); 

 

 file.close(); 

 

 return 0; 

} 

În ambele programe datele sortate sunt nu numai afişate la 

consolă, dar şi salvate într-un fişier. 

 

III. Deque 

Un conteiner asemănător cu vector, dar cu posibilitatea de 

adăugare si excludere rapidă a elementelor la ambele capete.      

Avantaje: 

 Adăugare si excludere rapidă a elementelor de la ambele 

capete. 

 Acces aleator la elemente (dar mai lent ca la vector). 

Dezavantaje: 

 Adăugarea şi excluderea elementelor în mijloc este lentă.  

Ca şi vector are supraîncărcat operatorul []. Din funcţiile noi 

mai importante sunt push_front() – adăugarea unui element ca bază 

şi pop_front() - ştergerea elementului din bază.   

IV. Clasa string 

Dupa cum se ştie,  C++ nu are un tip predefinit  „şir de 

caractere”. Alternativa oferită, vectorii de tip caracter, însă permit 



 60 

efectuarea tuturor operaţiilor necesare pentru tipul dat. În acelaşi 

timp au mai multe dezavantaje, cum ar fi :  

 utilizarea cam complicată (nu putem aplica operatorii 

standard chiar pentru cele mai simple operaţii 

 lipsa de securitate (nu se controlează indicii 

masivelor) 
Asupra tipului predefinit nu putem aplica nici un operator, 

unica soluţie fiind utilizarea doar a funcţiilor standard (strcpy(pentru 

copiere), strcat (p-ru concatenare), strcmp (compararea şirurilor). 

Câteva exemple de situaţi tipice când utilizarea vectorilor de 

tip caracter poate provoca erori: 

1) char str[4]; 

 std::cin >> str; 

Dacă introducem de la tastatura mai mult de 3 simboluri,   

vom „distruge” o parte din memoria stivei, iar compilatorul ar putea 

afişa un mesaj de genul „Stack arround variable str was corrupted”.   

O eroare similara are loc şi-n următoarele 2 cazuri: 

2) char tmp[6], str[ ] = "Informatica";   

 strcpy(tmp, str);  //copiem din str in tmp 

3) char str[10] ; 

str[100] = 'a'; 
În biblioteca standardă cstring mai sunt şi alte funcţii „periculoase”. 

Pentru utilizarea clasei avem nevoie de includerea fişierului 

antet <string>. 

Exemple de declarare a variabilelor: 

string str1; //lungime vida 

string str2(“sir2”);  //initializare cu “sir2” 

string str3(str2); //copie din str2 

Pentru clasa string sunt supraîncărcaţi operatorii = , + , +=, ==, 

!=, < , <=, > , >= , [], << , >>. 

Clasa string realizează şi controlul asupra depăşirii indicelor 

masivului. 

7. Iteratori 
Pentru accesul la elementele unui conteiner se foloseşte o 

abstracţie, numita iterator. Fiecare conteiner are tipul „propriu” de 

iterator, care reprezintă un pointer „inteligent”, care ştie cum sa 

acceseze elementele. 

Gândiţi-vă la algoritmul de găsire a maximului. El nu depinde 

de implementarea folosită pentru reprezentarea mulţimii! Tot ceea ce 
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trebuie să faci este să accesezi toate elementele... nici măcar nu 

contează ordinea. Ei bine, iteratorii permit o astfel de decuplare a 

structurilor de date de algoritmi. 

Sintaxa pentru iteratori seamănă mult cu sintaxa pentru 

pointeri. Operaţiile care se pot face cu ei sunt: "treci la următorul 

element" (++it), "treci la elementul anterior" (--it), "dă-mi o referinţă 

la elementul către care arăţi" (*it) şi compararea (it_a == it_b, it_a != 

it_b). Unii iteratori pot, în plus, să se deplaseze cu n pozitii (it += 

n, it -= n). 

Pentru unele conteinere elementele pot fi parcurse prin indecşi: 

vector<int> v; 

for (i = 0; i < v.size(); ++i) <instructiune>; 

Cu utilizarea iteratorilor  vom avea:   

vector<int> v; 

vector<int>::iterator p; 

for (p = v.begin(); p != v.end(); ++p) 

    <instructiune>; 

De regulă toate conteinerele au metodele begin () – returnează 

iteratorul la primul element şi end () – iteratorul la un element 

inexistent care ar urma după ultimul. 

8. Algoritmi 

Algoritmii STL reprezintă o colecţie de funcţii care pot fi aplicate 

asupra oricărui tip standard de conteiner şi care pot fi grupate în 2 grupe: 

 Funcţii pentru parcurgerea tuturor elementelor şi 

executarea unor instrucţiuni asupra fiecăruia : count, 

find, for_each, equal, copy, swap, fill, replace, 

replace_if, remove 

 Funcţii pentru sortare : sort, partial_sort, 

binary_search, lower_bound, upper_bound, 

equal_range, merge, min_element, max_element 

Pentru utilizarea algoritmilor este necesară includerea 

fişierului antet numit algorithm. 

Exemplu de program care aplică algoritmii generici 

min_element şi max_element: 

#include <iostream>  

#include <algorithm>  

 

int main ()  

{  
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    int myints[] = {3,7,2,5,6,4,9};  

     

    cout << “Elementul minim este : " << 

 *min_element(myints,myints+7) << endl;  

    cout << “Elementul maxim este : " << 

 *max_element(myints,myints+7) << endl; 

} 
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OPERATORUL INTEGRAL SINGULAR CU NUCLEUL    

CAUCHY ÎN CAZUL CONTURULUI NEMĂRGINIT. 

 FORMULELE SOHOTSKI-PLEMELY 

 

Diana BÎCLEA, 

Catedra de Matematică şi Informatică 

 
The article describes the properties and definitions given to singular 

integral operators with Cauchy kernel for infinite contour, define operators 

P and Q's proiectorii appointed Riez and formulas of formulas Sohotski-

Plemely the relationship between designers and singular integral operators. 

Studying spaces with weight and continuity are integral operators in spaces 

with other singular weight. 

 

1. Axa reală şi proprietăţile operatorul integral cu nucleul 

Cauchy.  Operatori compacţi şi proprietăţile lor 

Fie R ,R  un contur nemărginit şi  o 

funcţie complexă de variabilă reală . 

Definiţia 1 Vom spune că funcţia CR:  verifică condiţia lui 

Holder, dacă există o constantă M şi un număr 10 , astfel încît  

2121 xxMxx                         (1) 

oricare ar fi  Rxx 21, . 

Mulţimea tuturor funcţiilor care verifică condiţiile lui Holder 

se notează prin RH . 

Observaţia 1.  Pentru 1  condiţia (1) se numeşte condiţia 

lui Lipshits pentru orice  care posedă derivata continuă şi care 

verifică condiţia:  

212121 max xxcxxcxx .                        

Fie  un contur simplu (închis sau deschis) şi stt ecuaţia 

parametrică, unde ls ,0 şi l lungimea conturului . 

Definiţia 2. Conturul R  se numeşte contur de tip 

Leapunov, dacă funcţia s  este derivabilă   şi s  este 

holderiană, adică  s RH  cu 10 , 

lsssscss ,0,, 212121              (2) 
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unde constc şi 10 . 

Conturul R  împarte planul complex în două semiplane, 

semiplanul de sus notat prin R ,0R , semiplanul de jos 

notat prin R 0,R . 

Definiţia 3.  Operatorul liniar S  definit de formula 

d
zi

1
zS ,                                     (3)          

cu Rz , se numeşte operator singular integral cu nucleu Cauchy 

de-a lungul conturului nemărginit R , 
z

1
 se numeşte nucleul 

operatorului.[1] 

Operatorul S este un operator liniar,   

2121 SSS  

Lema 1. Dacă funcţia s  este verifică complet condiţia lui 

Holder şi punctul t nu coincide cu capetele conturului, atunci funcţia   

L

d
z

t
z  

Se comportă ca o funcţie continuă, adică ea are o valoare bine 

determinată cînd z se apropie de t din orice direcţie a conturului:  

td
z

t
z

L
tz

lim . 

Demonstraţie.  Se evaluează diferenţa   

L

d
tz

t
tztz  

Se descompune integrala în doi factori: 1I  pe domeniul L  

mărginit de conturul L , situat în cercul de  rază foarte mică  cu 

centrul în punctul t, şi 2I  pe domeniul rămas LL . Studiem 1I  (Fig. 

1).  Presupunem că,  tinderea lui z către t se va face pe o anumită cale, ce 

nu este tangent la contur . Atunci pentru un   destul de mic unghiul 

neoptuz pentru t  are limita inferioară 00 . Aplicând teorema  

sinusurilor unghiului zt , obţinem: 
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K
z

tz

0sin

1

sin

sin

                      (4) 

unde K- un număr pozitiv 

oarecare. 

Conform condiţiei lui 

Holder avem:   

11
ArtA

t

t
,           (5) 

unde tt . 

Folosind proprietatea conturului neted L: pentru un contur 

neted relaţia  
dr

ds
 , unde s-lungimea   arcului conturului, dar r –

lungimea întinderii coardei acesteia, este o mărime  mărginită, adică  

m
dr

ds
, 

unde m este o mărime constantă. Prin urmare  

drmdsd .                                   (6) 

Folosind  relaţiile (4)-(6) , vom obţine  

drKAmd
t

t

z

tz
I

LL

1

1  

KAm
drrKAm

2
2

0

1
. 

Alegem numărul arbitrar 0 , se poate de ales  astfel ca, 

2
1I  . Acum, cînd este ales, se trece la  t  , de aceia 

integrala 2I  în punctul t este o funcţie continuă faţă de z. În ideea că 

continuitatea  pentru tz  mic se va îndeplini inegalitatea  

2
2I , 

atunci  
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21 IItz . 

Se observă că diferenţa tz  se poate diferenţia 

independent de t, reiese că convergenţa z  către limita sa va fi 

uniformă. De aici reiese, că valoarea limită a funcţiei z   pe 

conturul L  va fi funcţia t  funcţie continuă.  Într - adevăr, dacă t 

şi 1t  două puncte de pe conturul L, atunci    

11 tzzttt . 

Pe baza convergenţei uniforme a lui z  către limită ambii 

termeni ai  părţii drepţi se pot face destul de mici pentru o apropiere 

a punctelor 1,tt  şi z unul către altul.  

Presupunem că, z converge către t de-a lungul unei curbe , 

tangentă la L. Luăm pe curbă punctul  z, destul de aproape de t, 

trasăm către ea o curbă oarecare 1  aşa, ca ea să intersecteze 

conturul L într-un punct oarecare t, şi să nu fie tangent la conturul L. 

Linia 1  se poate de luat  întotdeauna aşa ca, lungimea coardei 

zt  şi 1zt  să fie în acelaşi timp destul de mici. 

Folosind ideea anterioară de existenţă a limitei de-a lungul 

unei căi netangente, apoi proprietatea continuităţii, vom avea că   

1tz  şi 1tt  

Destul de mici, de aici şi  

11 tzzttt  

va fi destul de mică. Cu acestea se va stabili existenţa unei limite pe 

o direcţie oarecare. 

Se observă, că existenţa limitei funcţiei z  este o 

proprietate locală, adică confirmarea acestea în punctul dat t reiese 

din proprietatea că funcţia  t  este densă în vecinătatea punctului 

dat. în realitate, demonstrând sa evaluat integrala, de-a lungul unui 

contur mic, ce va  înconjura punctul t, pentru care şi s-a folosit 

condiţia lui Holder. Pentru continuitate în punctul t de funcţia z  

nu vom avea nevoie, pentru ca t  şi pe partea rămasă a conturului 

ce îndeplineşte condiţiile lui Holder, ea poate fi acolo pur şi simplu 
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continuă şi chiar să aibă puncte de discontinuitate.[2]  

  

2. Formulele Sohotski-Plemely. 

Se consideră integrala singulară cu nucleul Cauchy de forma 

                 d
zi2

1
z                                (6) 

de-a lungul axei reale, funcţia RH  şi fie că  

tinde către  cînd . Pentru  destul de mare, are loc 

inegalitatea  

A
, 0A,0 .                (7) 

Dacă 0 , atunci integrala improprie va fi discontinuă. 

Fie că 0 , atunci integrala (17) converge. 

Presupunem că 0zIm , adică tz situat pe conturul de integrare. 

Atunci prin integrala de forma  d
z

 vom înţelege valoarea 

expresiei definite astfel: 

Se consideră două puncte Rz,z 21 , vom spune că integrala (6) va 

converge când punctele 21 z,z   vor converge corespunzător către 

 şi  independent una faţă de alta. 

Într-adevăr,  
2

1

2

1

2

1

z

z

z

z

z

z

d
z

1
d

z
d

z
         (8) 

Prima integrală din partea dreaptă a egalităţii converge ca şi o 

integrală improprie, pe baza relaţiei (7) pentru  mare, ordinul lui 

devine 
1

. 

A doua integrală se va calcula astfel 

i
zz

zz
lnzzlnzzlnd

z

1

1

2

12

z

z

2

1
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Unde  este unghiul dintre dreptele, ce uneşte punctul z  cu 

punctele 1z , 2z , semnul termenului al doilea a egalităţii (8) trebuie 

luat cu semnul pozitiv, dacă punctul z  se află în semiplanul de sus 

faţă de axa reală şi cu semnul negativ dacă punctul z se află în 

semiplanul de jos faţă de axa reală. 

Observaţia 2. Dacă 1z  şi 2z , atunci , 

dar dacă 
zz

zz
ln

1

2
 nu va converge nici către-o limită, atunci nici 

partea stângă a egalităţii (8) nu va converge.  

Observaţia 3. În cazul când zzz 21 , avem că  

01ln
zz

zz
lnlim

1

2

z
 

şi obţinem 

id
z

d
z

lim

z

z
z

                  (9) 

Semnele se vor lua în independenţă de poziţia lui z în plan. 

Expresia din partea stângă a egalităţii (9) se numeşte valoarea 

principală a integralei, luate între limitele de integrare infinite. 

Astfel, s-a stabilit că există valoarea principală a integralei (7), cu  

2

1
d

zi2

1
d

zi2

1
. 

Fie că 0 , atunci integrala (7) converge. 

Presupune că 0zIm , adică tz  situat pe conturul de 

integrare. Atunci prin integrala de forma  d
z

 vom înţelege 

valoarea expresiei definite astfel: 
z

t

t

z0
z

d
z

d
z

limd
z

. 

În particular,  
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0
tz

tz
lnlimd

z

1
d

z

1
limd

z

1

0
z

z

t

t

z0
z

 Folosind această egalitate, putem scrie 
z

t

t

z
z

d
z

d
z

d
z

0

lim

 

.lim
0

t

t

d
z

d
z

 

Ambele integrale converg în mod obişnuit [2,3]. 

Teorema 1 . Operatorul S 

d
zi

1
zS  

este bine definit pe mulţimea funcţiilor Holderiene. 

Demonstraţie. Pentru a demonstra această teoremă se va folosi 

ca idee existenţa valorii principale a integralei singulare (6). 

Se consideră funcţia z  de forma 

d
z

t

i2

1
z  

Vom nota valorile limitelor funcţiilor analitice z,z ,  

cînd punctul z converge către punctul t  în semiplanul de sus R , 

prin t,t , cînd punctul z converge către punctul t  în 

semiplanul de jos R , prin t,t , dar valoarea funcţiei în 

punctul t pe contur se notează cu t,t , unde prin valoarea lui 

t  se înţelege integrala în sensul valorii principale. 

Reieşind din egalitatea  

,Rzpentru,i

,Rzpentru,0

,Rzpentru,2

d
z

 

cu acestea,  valorile funcţiei  z  vor fi următoarele: 
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,tt
z

d

i2

t
d

zi2

1
limt

tz
 

,t
z

d

i2

t
d

zi2

1
limt

tz
 

.
2

1

22

1
lim tt

z

d

i

t
d

zi
t

tz
 

Deoarece t  este continuă, atunci termenii din partea 

dreaptă sunt egali, adică                                  

t
2

1
tttt ,           (10) 

de aici reiese formulele lui formulele Sohotski-Plemely 

,
2

1

2

1
d

zi
tt  

d
zi

tt
2

1

2

1
              (11) 

Teorema este demonstrată. 

În continuare se va studia comportarea funcţiei z  în 

vecinătatea punctului de la , care este punct de frontieră. În aşa fel, 

vom face schimbul de variabile 

1
z . 

Cînd punctul z  el va parcurge axa reală în direcţia 

pozitivă, punctul corespunzător lui va fi punctul 
1

, care de 

asemenea, va parcurge axa reală în direcţia pozitivă. Efectuând 

schimbarea de variabile în formula (6) şi introducând notaţiile  

,
1

,
1

z **
 

Obţinem:  
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d

i2

1d

i2

1d

i2

***
*

, 

(12) 

toate integralele se consideră în sensul valorii principale. 

A doua integrală din partea dreaptă a egalităţii este o mărime 

constantă, de aceea studierea funcţiei z  în vecinătatea punctului 

z , se reduce la studierea integralei  

d

i2

1 *

 

în apropierea punctului 0 . 

Presupunem că funcţia 
*

 verifică condiţiile lui Holder în 

vecinătatea punctului 0 , adică  

10A 121

*

2

*
. 

Pentru funcţia  avem atunci 

10
11

A
12

12 . 

Uşor se observă, că din ultima relaţie reiese inegalitatea 

.0A,0,
A

 

Dacă z merge la infinit pe orice cale, rămînînd în semiplanul 

de sus sau în semiplanul de jos, atunci 0 , rămîne de asemenea 

în semiplanul de sus sau semiplanul de jos. Astfel, aplicînd primei 

integrale din partea dreaptă a egalităţii (12) prima formulă din (11), 

obţinem: 

d

i

d

i

**
**

2

1

2

1
0

2

1
0  

*

2

1
. 

La fel se procedează şi pentru a doua formulă din (11).  

Cu cele expuse mai sus obţinem cele două formule lui 

Sohotski-Plemely la frontieră: 
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.
2

1
,

2

1
                (13) 

Fie operatorii liniari P şi Q , aceşti operatori sînt proiectori şi 

se numesc proiectorii lui Riez, adică QQ,PP 22
.  

Considerăm integrala singulară cu nucleu Cauchy de forma 

(6), trecînd la limită pentru  tz,tz  cînd Rt,Rt  

avem  

,tPtS
2

1
t

2

1
zlim

tz

 

.tQtS
2

1
t

2

1
zlim

tz

 

Cu acestea operatorii P, Q  se pot scrie sub următoarea formă: 

.PI2/SIQ,2/SIP [3] 

Formula  

000 ttt  

s-a obţinut în ideea că funcţia t  îndeplineşte condiţiile lui Holder, 

cel puţin în vecinătatea punctului 0t . Însă această formulă se poate 

înţelege şi sub alt sens când funcţia t  este doar continuă. 

Fie L o linie netedă pe porţiuni şi fie t  îndeplineşte 

condiţiile lui Holder pe o porţiune netedă L  d pe linia L.  

Se vede că, cu aceste condiţii funcţia   

d
zi2

1
z  

este continuă din stânga sau dreapta  pe partea L , în afară de 

punctele de la capetele liniei. De aceia valorile la frontieră   

00 , tt  reprezintă funcţii continue în t pe L  peste tot, în 

afară de  capetele lui L .  

Are loc următoarea teoremă.  

Teorema 2 (Plemelea –Privalov [2]). Dacă funcţia  t  

verifică condiţiile lui Holder( H ) pe conturul L , atunci ea 

verifică condiţiile lui Holder pentru 1 ( H ) şi pentru 1  



 73 

cazul H ), unde  este o constantă pozitivă destul de mic, şi  

în capete pentru 
00 , tt  , pe L şi în afară de  acestea şi 

într-o vecinătate destul de mică a capetelor liniei L .  

Apare situaţia de studiat funcţia de sub semnul integralei, în 

vecinătatea punctului îndepărtat, în scopul  stabilirii condiţiilor de 

convergenţă a integralelor, de-a lungul conturului infinit, cu scopul 

păstrării proprietăţilor de bază, obţinute în cazul conturului finit. 

Fie că avem un contur infinit D-axa reală şi operatorul integral 

singular de tip Cauchy  

dt
zt

t

i
dt

zt

t

i
z

D
2

1

2

1
              (14) 

În cazul acesta i este o variabilă reală, ce parcurge axa reală, 

dar t  este o funcţie complexă de variabila t, dată pe întreaga 

curbă D, în afară de un număr finit  de puncte. Considerăm că funcţia 

t  este mărginită peste tot, în afară de o vecinătate foarte mică, şi 

este absolut integrabilă pe orice segment finit d pe dreapta D. 

Vom considera că punctul z nu se află pe conturul D. Integrala 

(14) va converge pentru un t  destul de mare, are loc inegalitatea 

                 
t

A
t 1)( ,                                      (15) 

unde 1A   şi   sunt constante reale, aceasta fiind o condiţie 

suficientă dar nu şi necesară. În continuare se va considera un caz 

general, când t   cu t converge către o acea şi limită finită, 

pentru tt , , notăm această limită prin . 

Se va considera că pentru un  t  destul de mare avem: 

0,
11

const
t

O
t

Oct .   (16) 

În acest caz, pentru 0c , integrala (14) va fi divirgentă, 

adică expresia  
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B

B

dt
zt

t
 

nu va converge, când B  şi B  vor convere corespunzător către 

 şi  independent unul de altul. Într- adevăr, avem: 
B

B

B

B

B

B
zt

dt
cdt

zt

ct
dt

zt

t
 

Făcând calcule elementare avem că integrala a doua a ultimei 

egalităţi va avea valoarea: 
B

B
r

r
idt

zt

t
ln , 

unde 0   este unghiul, situat între segmente drepte ce uneşte 

punctul z cu punctele Bt   şi Bt  pe axa Ox, dar rr ,   sunt 

distanţele de la punctul z către B  şi B , cu aceatea semnul + se va 

considera pentru cazul când z este situat în semiplanul de sus, dat – 

când z este situat în semiplanul de jos. Dacă B  şi B  converg 

independent una faţă de alta către   şi , atunci  converge 

către , dar 
r

r
ln va converge. Însă prima integrală a egalităţii 

converge pe baza condiţiei (16). 

Dacă vom mări B  şi B  independent una faţă de alta, şi le 

vom considera că B  = B , atunci  
r

r
ln  va converge către zero, şi 

pe baza celor de mai înainte vom avea: 

icdt
zt

ct
dt

zt

t
B

B
B
lim . 

Expresia, din partea stângă se numeşte după Cauchy valoarea 

principală a integralei   
B

B

dt
zt

t
 sau dt

zt

t
 

luată în limite infinite. În continuare când se va considera o integrală 

se va avea în vederea integrala în sensul valorii principale .  

 După cum se observă, respectarea condiţiei (16) ca valoare 

principală duce la relaţia    
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2

1

2

1

2

1
dt

zt

t

i
dt

zt

t

i
          (17) 

unde în partea dreaptă va fi în sensul valoarii principale, dar în partea 

dreaptă o integralei în sensul obişnuit; semnul + se va lua pentru z în 

partea de sus şi – pentru z  din partea de jos a semiplanului. 

În aşa fel, termenul de ’’valoarea principală” se va considera  

în două  sensuri, cu idei analoage: când funcţia de sub integrală va 

tinde către un punct oarecare şi când integrala converge la infinit.  

Presupunem că,   punctul 0tz este situat pe linia de 

integrare, adică pe axa reală. Atunci prin integrala 

dt
tt

t
dt

tt

t

D 00

 

Vom înţelege valoare principală în ambele sensuri, adică vom 

determina valoarea principală astfel: 

N

t

t

N
N

dt
tt

t
dt

tt

t
dt

tt

t

0000

0

lim            (18) 

dacă limita considerată există. În particular, uşor se vede că: 

                    0
0

dt
tt

t
                               (19) 

Este clar că valoarea principală va exista dacă se va verifica 

condiţia (16) şi t  verifică condiţiile lui Holder în vecinătatea lui 0t . 

Se poate vedea că pe baza relaţiei (19), valoarea principală se 

poate prezenta şi sub următoarele expresii: 

dt
tt

t
dt

tt

t

00

 

dt
tt

tt
dt

tt

t

0

0

0

 

unde în partea dreaptă se poate de bănuit că este valoarea principală 

doar în sensul dat. 
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Fie că funcţia  t  verifică condiţia (16). Atunci funcţia z  

definită de formula  (6), va fi olomorfă atât în partea de sus cât şi în 

partea de jos a semiplanului, vom nota corespunzător prin S  şi S . 

Formulle lui Sohotsi-Plemeli şi teorema valorilor la forntieră, 

sun valabile şi pentru cazul acesta. Şi anume, dacă 0t  este un punct 

de pe D, t  verifică condiţiile lui Holder în vecinătatea acestui 

punct, adică  

.,
2

1

2

1

D

d
zi

tt  

D

d
zi

tt
2

1

2

1
. 

Dacă t  verifică condiţiile lui Holder într-un interval de pe 

dreapta D, atunci  
0t  şi 

0t  verifică condiţiile lui Holder 

pe acest inerval, cu excepţia capetelor lui. 

Studiem în continuare comportarea funcţiei 
z

şi valorile ei 

la frontieră în punctele de la infinit. 

Pentru aceasta facem schimbul de variabile 

                
i

iz
1

                                    ( 20) 

adică  

iz

iz

i

i
z ,  

se poate de folosit orice altă substituţie, ce transformă dreapta D în cerc, 

ne oprim la aceată substituţie din motivul că este simetrică şi simplă. 

Cu substituţia de mai sus axa reală  D  trece într-un cerc L pe 

planul  , tangent la axa reală în punctul 0  şi trece prin punctul 

i . Când punctul t a planului z descrie dreapta D în direcţia 

pozitivă, corespunzătoare punctului  

it

it
 

pe planul , descrie cercul L înpotriva acelor de ceasornic. 

Substituţia (20) ne dă o transformare conformă a semiplanului de sus 
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planului z  la cercul de  pe planul , mărginit de cercul  L, în acelaşi 

timp transformarea conformă a semiplanului de jos planului z în 

exteriorul planului , în raport cu cercul L. Cu acestea punctul de la 

infinit de pe planul z trece în punctul i  a cercului L. 

Trecând în formula (6) schimbarea de variabilă şi având notaţiile 

,*,*
i

i
t

i

i
z  

obţinem: 

L

d
i

i

i
z

*

2

1*
, 

Sau după substituţia evidentă 

LL

d
ii

d
i

z
*

2

1*

2

1*
. () 

Integralele ce au ca numitor expresia i  se vor înţelege în 

sensul valorii principale.  

A doua integrală din partea dreaptă din ultima formulă este o 

mărime constantă, de aceea studierea funcţiei  z  în vecinătatea 

punctului z duce la întrebarea deja cunoscută de trecere a parţii 

drepte în aproprierea punctului i . 

Pentru a putea folosi ce cunoaştem, vom pune o astfel de 

condiţie pentru  funcţia t , pentru ca funcţia t*
, să verifice 

condiţia lui Holder în vecinătatea punctului i , adică condiţia 

121

*

2

* A

0,0 constconstA  

Aceasta duce către următoarea condiţie referitor la t: 

itit
A

it

it

it

it
Att

122

2

1

1
12

11
 

pentru 1t  şi 2t  destul de mari. 

Această condiţie se numeşte condiţia H sau, condiţia fixă 

H  pentru vecinătatea punctelor de la infinit. 
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Se poate de demonstrat că dacă t  îndeplineşte această 

condiţie, atunci există condiţii la frontieră pentru funcţia z , când 

z va converge la infinit pe orice cale, rămânând în permanentă în 

partea de sus sau de jos a semiplanului. 

 

3. Spaţiul ,RLp
. Contiunuitatea operatorului S în 

spaţiul ,RLp
. 

Fie R  un contur nemărginit închis de tip Leapunov, R 

axa reală şi pe acest contur sunt definite funcţiile RHt .  

Definiţia 5. Vom numi spaţiul ,RLp  , -măsurabilă, 

0 următoarea mulţime  

dttt/t,RL
p

p  

şi 

km

k

kttitt
1

,                          (21) 

unde m21 t,...,t,t  sunt diferite puncte de pe R, dar m,...,, 21  sunt 

numere reale cu 1k  şi m,...,2,1k . Norma în  spaţiul 

,RLp se defineşte în felul următor  

p
1

p

,RL
dttt

p

                          (22) 

Observaţia 4. Dacă 1k ( m,...,2,1k ) şi 

1pRL1 , atunci t  este continuă pe R şi t  aparţine 

spaţiului ,RLp . 

Spaţiul ,RLp   este un spaţiu Banach definit de norma (22). 

Teorema 2. Fie  1k ( m,...,2,1k ), atunci mulţimea 

tuturor funcţiilor continue pe R sunt dense în spaţiul ,RLp . 
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Demonstraţie. Fie ,RLp
 atunci funcţia 

RLp

p
1

. Funcţia 
p

1

se poate aproxima după normă în 

spaţiul RLp
 cu funcţia continuă n , care se va anula la zero într-o 

vecinătate a punctelor m21 t,...,t,t . Adică 
p

p
1

H,p
 cu 

n

p
1

n  este continuă pe R şi 

RL

p
1

n,RLn

p

p

, cînd n  cu 

km

k

kttitt
1 , 

1k ,
Rt,jk,tt kjk .  

Teorema este demonstrată. 

 

 

Teorema 3.  Fie  operatorul  

  d
zi

1
zS Rt .                         (23) 

Operatorul S este mărginit în spaţiul  ,RLp , dacă şi 

numai dacă numerele m21 ,...,,,,p  verifică următoarele 

condiţii: 

1p1,1p1,p1
m

1k

kk  

m,...,2,1k                                    (24) 

Demonstraţie.  Fie 0 este cercul unitate, 

mk
it

it

k

k
k ,...,2,1 , ,10

m

k

kp
1

0 2  şi 

m

k

k

k
h

0

. 

Operatorul B de forma 
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1

1

1

1
iB ,                                  (25) 

este liniar şi mărginit din spaţiul ,RLp
  în spaţiul h,L 0p

. 

Într-adevăr, fie ,RLp
 atunci 

dhiB
p

p

p

Lp
0,

0

0 1

1
=

p

RL

p

p

cdc
,

 

unde c  este o constantă.  

Operatorul B este inversabil,  

it

it

it

i
tB

21
.                            (26) 

Condiţiile (24) sunt echivalente cu condiţiile 

11,1 pp k  mk ,...,2,1,0 . Prin urmare, 

operatorul 
0

SS0  este mărginit în spaţiul h,L 0p , dacă şi 

numai dacă numerele m21 ,...,,,  satisfac condiţiile (24). Numai 

în această situaţie  operatorul B este mărginit şi operatorul BSB 0

1
 

în spaţiul ,RLp . Fie RR:  orice funcţie cu suport finit şi 

diferenţiabilă, atunci xSxBSB R0

1
. Din această relaţie 

reiese afirmaţia teoremei. Teorema este demonstrată. 

Lema 2.  Fie nttt ,...,, 21 şi np ,...,, 1 - numere oarecare, 

care verifică condiţiile  

pq
p k

11,1  1
11

;,...,2,1
qp

mk . 

Atunci operatorul hIShA 1
, unde

km

k

kttth
1

este 

mărginit în spaţiul pL  pentru .1 p  

Teorema 4 .Fie A  un operator integral de forma 



 81 

b

a

dtktA ,                                 (26') 

cu nucleu cu singularitate slabă. Dacă 
2

1
, atunci A este 

operator complet continuu în 
pL .  

Teorema 5. Fie  Np ,...,,,, 21  verifică următoarele 

condiţii: 11,1 pp k   şi 

kN

k

kttt
1

, atunci 

operatorul integral T de forma (17) cu nucleu ce are singularitate 

slabă, reprezintă un operator compact în spaţiul  ,RLp . 

Demonstraţie.  Vom demonstra că operatorul ThIhH 1
, 

unde h  verifică condiţiile lemei 2, este compact în spaţiul pL .  

 

 

Fie   

.10

,1,
,

n
tpentru

n
tpentrutk

tkn  

Notăm A, nA  şi nH  operatori integrali corespunzător cu 

nucleele tkhtkth ,,1
, tkhtkth nn ,,1

 şi 

htkth n ,1
. Aşa cum qLh ,  

pLh 1
111 qp   şi tkn ,  este un nucleu mărginit, 

atunci 
1

1 ,

p

q

n dtthtkthdt , 

Reiese că operatorul nH  este compact în spaţiul pL . De aici 

reiese şi compacitatea operatorului nA . Arătăm, că 0nAA . Fie 

nn AAM  şi tmn ,  este nucleul operatorului nM . În lema 2 
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este demonstrat mărginirea operatorului D  în spaţiul 
pL , definit 

de egalitatea  

.
11

d
tt

thh
tD  

Fie td ,  este nucleul acestui operator. Aşa cum  

,,, 1 tdcntmn  

Atunci BcnM n

1
 şi 0nM  pentru n .  

În aşa fel, s-a demonstrată, că operatorul A este compact în 

spaţiul  
pL . De aici reiese şi compacitatea operatorului H. 

Teorema este demonstrată. 

Teorema 6 .   Dacă funcţia a este continuă pe conturul , 

atunci operatorul  

aISaST , 

Definită în spaţiul ,pL , este compact. 

Demonstraţie. Fie a o funcţie raţională, ce nu are poli pe  , 

atunci operatorul aISaST  reprezintă un operator cu nucleu 

continuu, prin urmare este un operator compact.   

O funcţie oarecare raţională se poate de aproximat uniform cu 

funcţiile raţionale na  din R . Atunci şirul de operatori compacţi 

IaSSaT nnn  converge uniform către operatorul 

aISaST , prin urmare operatorul T este complet. Teorema 

este demonstrată.[1] 
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POSIBILITAŢILE SISTEMULUI DE CALCUL SIMBOLIC 

MATHEMATICA 

 

Ilona POPOVICI,  

Constantin CÎRLAN, 

Catedra de Matematică şi Informatică 

 
At first, Mathematica's impact was felt mainly in the physical 

sciences, engineering and mathematics. But over the 

years, Mathematica has become important in a remarkably wide range of 

fields. Mathematica is used today throughout the sciences--physical, 

biological, social and other--and counts many of the world's foremost 

scientists among its enthusiastic supporters. It has played a crucial role in 

many important discoveries, and has been the basis for thousands of 

technical papers. In engineering, Mathematica has become a standard tool 

for both development and production, and by now many of the world's 

important new products rely at one stage or another in their design 

on Mathematica. In commerce, Mathematica has played a significant role 

in the growth of sophisticated financial modeling, as well as being widely 

used in many kinds of general planning and analysis. Mathematica has also 

emerged as an important tool in computer science and software 

development: its language component is widely used as a research, 

prototyping and interface environment [7]. 

 

I. Introducere 

Sistemul algebrei computaţionale Mathematica, elaborat de 

compania Wolfram Research Inc., este unul din resursele universale 

de program, destinat, în primul rând pentru efectuarea calculelor 

tehnice. Prima versiune a sistemului a fost lansată în 1988 şi deodată 

a atras asupra sa atenţia utilizatorilor. În 2003, când a apărut 

versiunea a 5-a a acestui sistem, numărul utilizatorilor lui înregistraţi 

era mai mare de două milioane. În prezent el este utilizat cu succes 

nu numai în fizică şi matematică, dar şi în astfel de domenii ca 

cibernetica, biologia, chimia, economia, finanţe şi bănci, sociologia. 

Acest fapt se datorează nu numai posibilităţilor extraordinare de 

calcul ale sistemului, dar şi simplităţii, şi comodităţii lucrului în el. 

Sistemul Mathematica ocupă un rol important şi în învăţământ. În 

prezent el este utilizat în scopuri de studiu şi ştiinţifice în cele mai 

mari Universităţi ale lumii, pe baza lui sunt elaborate sute de cursuri 
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pentru studenţi şi elevi. Putem spune că Mathematica a devenit o 

parte componentă a procesului de studii [1,2]. 

Scopul principal al articolului dat constă în prezentarea 

sistemului Mathematica persoanelor cointeresate pentru utilizarea lui 

în soluţionarea problemelor matematice şi fizice. Evident că 

experienţa de lucru cu sistemul Mathematicava permite utilizarea lui 

ca instrument de lucru nu numai la efectuarea diferitor calcule, dar şi 

în activitatea practică ulterioară. 

 

II. Structura sistemului Mathematica 

Mathematica constă din două părţi componente: nucleul de 

calcul (The Kernel) şi membrana (The Front End). Nucleul 

reprezintă software-ul, ce nemijlocit efectuează calculele şi lucrează 

similar la toate tipurile de calculatoare. De aceea programele, elaborate 

în Mathematica, pot fi lansate la calculatoare cu diferite sisteme de 

operare. Membrana asigură legătura dintre nucleu şi utilizator. Cea 

mai generală şi mai comodă pentru utilizatori este membrana de tipul 

„notebook interface”, care se utilizează la majoritatea sistemelor 

computaţionale şi permite de a lucra cu nucleul în regim interactiv. În 

acest caz comenzile, destinate pentru prelucrare, şi rezultatele obţinute 

sunt reprezentate pe ecranul monitorului. Pentru culegerea comenzilor 

şi redactarea informaţiei introduse poate fi utilizat întreg spectrul de 

posibilităţi ale testaturii şi şoricelului, inclusiv copierea (Copy), 

mutarea (Cut), lipirea (Paste), ştergerea (Delete), etc. În afară de 

aceasta, alegerea uneia din valorile opţiunii Palettes din meniul File 

permite deschiderea unei ferestre noi cu butoane, apăsarea cărora, cu 

ajutoruclik-stânga a mouse-ului, aduce la apariţia simbolurilor 

corespunzătoare şi comenzilor în acel loc al documentului de bază în 

care este poziţionat cursorul, fapt ce permite reprezentarea comenzilor 

şi formulelor în modul aproape traditional [5]. 

Membrana de tipul „notebook interface” permite crearea 

documentelor interactive, care conţin text, comenzi efectuate de 

nucleu, rezultatele obţinute în urma efectuării acestor comenzi sub 

formă de numere, expresii, tabele, grafice, sunet, desene, trimiteri 

hipertextuale şi butoane. Întreg documentul se structurează uşor, 

adică se separă pe capitole, paragrafe, poate conţine titlui, subtitlui, 

etc. Alegerea uneia din valorile opţiunii Style Sheet din meniul 

Format permite modificarea stilului întregului document, atribuind-

ui tipul de articol, dare de seamă, raport, referat, manual, etc. 
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Utilizatorii cu experienţă pot defini stiluri proprii pentru diferite 

documente.Documentul creat poate fi salvat pe disc, imprimat, trimis 

prin poşta electronică, plasat în Internet. Un astfel de document se va 

numi Mathematica notebook. Este important de a se memora, că 

acest document poate fi oricând redactat [1,2]. 

 

III. Tipurile de bază a calculelor 
Posibilităţile de calcul a sistemului Mathematica includ 

următoarele elemente de bază: 

 

1. Calcule numerice 

Mathematica efectuează toate operaţiile cunoscute dintre 

numere, efectuând calculele cu o precizie maximală [1,2]. Vom 

analiza câteva exemple: 

 

a) Calcule numerice exacte şi aproximative 
In[1]:=2+3/4 

Out[1]=11/4 

In[2]:=  

Out[2]=33262154439441526816992388562667004159 

68264381621468592963895217599993229915608 

94146397615651828625369792082722375825118 

5210916864000000000000000000000000 

In[3]:=  

Out[3]=  

In[4]:=N[ ] 

Out[4]=0.0507937 

În cazul expresiei de tipul N[expr, m], unde m – număr întreg, 

funcţia N încearcă să obţină rezultatul cu o exactitate de până la m 

cifre după virgulă, de exemplu: 

In[5]:=N  

Out[5]= 3.141592653589793238462643383279502884197 

1693993751 

 

b) Rezolvarea numerică a ecuaţiilor 

In[6]:=NSolve  

Out[6]={{x→-2.18311},{x→-0.643543-1.40029i}, 

{x→-0.643543+1.40029i}, {x→0.176641}, 
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{x→1.64678-0.750866i}, 

{x→1.64678+0.750866i}} 

 

c) Găsirea valorii minimale a funcţiei într-un domeniu 

dat 

In[7]:=NMinimize  

Out[7]={-3.99011,{x→ -2.99809,y→1.0057}} 

 

d) Integrarea numerică a funcţiei 

In[8]:=NIntegrate[ }1,0,{,
2^

]2^[
x

x

xSin
] 

Out[8]=0.967577 

 

e) Soluţionarea numerică a ecuaţiilor şi sistemelor de 

ecuaţii diferenţiale 

In[9]:=DSolve  

Out[9]={{y[x] →-2+C[1] Sin[x]}} 

In[10]:=DSolve

 
Out[10]=

 
 

d) Prelucrarea datelor numerice 
În practică deseori apare situaţia, când o funcţie oarecare 

xyy este dată sub formă de tabel, în care se conţin perechi de 

numere de forma jj
yx , Un astfel de tabel poate apărea în urma 

unor măsurări, efectuate în cadrul unei experienţe. De obicei din 

considerentele fizice putem realiza unele presupuneri despre tipul 

acestei funcţii.Însă, mereu rămân parametri independenţi, care trebuie 

aleşi în aşa mod ca funcţia xyy obţinută în rezultat să corespundă 

datelor din tabel [3,4]. Pentru rezolvarea acestui tip de probleme în 

Mathematica există un set întreg de funcţii încorporate. Vom analiza 

acţiunea unor astfel de funcţii pe baza unor exemple concrete. 
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Vom presupune că în fenomenul studiat două mărimi fizice 

sunt legate între ele de relaţia 2cxbxay . Dând valori 

constantelor ,1,2,3 cba cu ajutorul funcţiei încorporate 

Table vom genera un tabel format din perechile de numere (x, y), în 

care variabila x se modifică de la 0 până la 5 cu pasul 0.5 [3,4].  

In[11]:=  

 
Out[11]=  

 

 

 

 

 

 
                      

                      

Deoarece orice măsurare se realizează cu o eroare oarecare, 

noi am adăugat la fiecare valoare calculată j
y  o careva perturbare, 

folosind funcţia Random. Măcar că argumentul ei poate lipsi, 

prezenţa parantezelor pătrate este necesară. În acest caz funcţia dată 

generează numere reale arbitrare de pe intervalul [0,1]. Cu ajutorul 

funcţiei ListPlot vom indica punctele obţinute jj
yx , în planul de 

coordonate xOy. 

In[12]:=  
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Fig. 1. 

2. Calcule simbolice 
Mathematica permiteprelucrarea expresiilor ce conţin 

variabile sau simboluri. 

a) Transformarea expresiilor algebrice cu ajutorul 

funcţiilor încorporate 

Pentru transformarea expresiilor algebrice şi a formulelor în 

Mathematicaeste dat un set întreg de funcţii încorporate. Lista şi 

descrierea lor poate fi găsită urmând următoarea cale: Help 

Browser→Built-in Functions→Algebraic Computation 

→Basic Algebra şi Formula Manipulation. Unele din aceste 

funcţii sunt prezentate în următorul tabel (expr înseamnă expresie 

algebrică) [1,2]. 

Tabelul 1 

Notaţia Destinaţia 
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In[13]:=  

Out[13]=a
5
-10 a

4
 b+40 a

3
 b

2
-80 a

2
 b

3
+80 a b

4
-32 b

5 

 

b) Transformarea expresiilor algebrice cu ajutorul 

regulilor de substituţie 
În afară de funcţiile încorporate în Mathematica mai există şi 

o astfel de resursă puternică de transformare a expresiilor, ca regulile 

de înlocuire sau substituţie, care sunt definite de utilizator şi 

reprezintă construcţii de tipul: expresia iniţială expresia de 

substituţie [5]. 

Pentru efectuarea substituţiei rule în expresia expr se 

utilizează următoarea comandă:  
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In[14]:= 12^./5;5 zxt
yx

yx
t  

Out[14]=
2

2

1

1

zy

zy
 

Într-o expresie simultan pot fi efectuate câteva substituţii. În 

acest caz regulile de substituţie existente trebuie să fie organizate sub 

formă de listă, adică incluse în acolade şi separate prin virgule. 

Ordinea regulilor de substituţie în această listă nu are nici o 

importanţă. De exemplu, dacă vom substitui în expresia expr - x cu a 

şi y cu b, atunci vom scrie  

Uşor ne putem convinge că expresiile în care două substituţii 

se efectuează simultan, primesc o altă formă în comparaţie cu cazul, 

în care substituţiile se efectuează consecutiv una după alta. 

In[15]:=  

Out[15]=
yx

yx
 

In[16]:=  

Out[16]=0 

 

c) Diferenţierea şi integrarea funcţiilor 
Pentru a diferenţia expresia expr în raport cu variabila var se 

aplică funcţia D[expr, var], de exemplu: 

In[17]:=  

Out[17]= 1nnx  

Pentru calcularea derivatei de ordinul k trebuie să indicăm, în 

calitate de al doilea argument al funcţiei D, o listă de forma {var, k}, 

de exemplu, 

In[18]:=  

Out[18]=
312 nnxnn  

La calcularea derivatelor mixte, în calitate de al doilea, al 

treilea, etc, argumenţi ai funcţiei D într-o ordine arbitrară trebuie să 

fie indicate liste, fiecare din care conţine două elemente:  primul 

element defineşte numele variabilei în raport cu care se realizează 

diferenţierea, iar al doilea element - ordinul derivatei 
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corespunzătoare [4]. În calitate de exemplu vom calcula derivata de 

ordinul opt de tipul : 

In[19]:=  

Out[19]=40320 x y z
3
 

Calcularea diferenţialei totale a unei expresii expr se 

efectuează cu ajutorul funcţiei Dt, care în acest caz se apelează cu un 

singur argument, de exemplu: 

In[20]:=  

Out[20]=  

În cazul dat toate variabilele, din expresia expr, se presupun a 

fi independente şi de aceea rezultatul calculelor conţine diferenţialele 

lor  şi  

Dacă la funcţcia Dt adăugăm, în calitate de al doilea argument 

una din variabile, atunci această funcţie va calcula diferenţiala totală 

a expresiei expr în raport cu această variabilă: Dt[expr, var]. În acest 

caz se presupune, că toate celelalte variabile din expr sunt funcţii de 

variabilă var [2]. De exemplu: 

In[21]:=  

Out[21]=  

Analog se calculează diferenţialele totale duble, de exemplu: 

In[22]:=  

Out[22]=

 
Integrarea expresiei expr se efectuează cu ajutorul funcţiei 

Integrate. La apelarea aceastei funcţiitrebuie să indicăm doi 

argumenţi, primul din care este însăşi expresia, care trebuie integrată, 

iar al doilea este variabila de integrare. De exemplu: 

In[23]:=  

Out[23]=
24

][21

x

kxLog
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Observăm, că rezultatul afişat de funcţia Integrate, nu conţine 

constanta arbitrară, ce apare în urma integrării. La scrierea comenzii 

corespunzătoare în loc de numele funcţiei Integrate putem utiliza 

notaţia standartă . De exemplu: 

In[24]:=  

Out[24]=  

Pentru calcularea integralelor duble la funcţia Integrate 

trebuie să adăugăm variabilele corespunzătoare în calitate de al 

treilea, al patrulea, etc, argumenţi. Vom calcula, de exemplu, 

integrala dublă de la expresia x
2
cos(xy). 

In[25]:=  

Out[25]=  

Dacă argumentul al doilea al funcţiei Integrate este o listă de 

forma {x, xmin, xmax}, atunci ea va calcula integrala definită pe 

segmentul [xmin, xmax] în raport cu variabila de integrare x. 

Următorul exemplu ne arată că limitele de integrare pot fi arbitrare 

In[26]:=  

Out[26]=  

 

d) Rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii 
Sistemul Mathematica dispune de un set întreg de funcţii 

încorporate destinate soluţionării ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii în 

formă simbolică. Informaţa deplină despre ele poate fi obţinută 

deschizând programul de asistenţă şi ajutor Help Browser şi alegând 

consecutiv secţiunile: Built-in Functions→ 

Algebraic Computation→Equation Solving. Noi vom analiza 

doar unele din aceste funcţii [2,4]. 

Funcţia de bază pentru rezolvarea ecuaţiilor şi sistemelor de 

ecuaţii este Solve, la apelarea căreia trebuie să indicăm cel puţin doi 

argumenţi. Primul argument este ecuaţia propriu zisă sau lista 

ecuaţiilor, iar al doilea - respectiv variabila sau lista variabilelor, în 

raport cu care se rezolvă ecuaţia sau sistemul. În calitate de exemplu, 

vom determina soluţia ecuaţiei pătrate. 

In[27]:=  

Out[27]=  
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Soluţiile oricărei ecuaţii se afişează sub formă de listă, fiecare 

element alcăreia la rândul său este o listă formată din reguli de 

substituţie şi se include în acolade. În cazul unui sistem de două 

ecuaţii, de exemplu, fiecare soluţie este o listă ce constă din două 

reguli de substituţie pentru ambele variabile. 

In[28]:=  

Out[28]=

 
La existenţa rădăcinilor de o multiplicitate careva k  mai mare 

decât 1, fiecare rădăcină se afişează de k ori. De exemplu: 

In[29]:=

 
Out[29]=  

Valorile numerice ale rădăcinilor ecuaţiei cercetate pot fi 

obţinute aplicând la ultimul rezultat funcţcia N. 

In[30]:=  

Out[30]=  

 

 

 

 
Dacă ecuaţia sau sistemul de ecuaţii nu are soluţii, atunci 

funcţia Solve afişează doar acoladele, de exemplu: 

In[31]:=  

 
Out[31]=  

Dacă, însă ecuaţia se satisface pentru orice valoare a variabilei, 

atunci se afişează acoladele duble. 

In[32]:=  

Out[32]={{}} 

 

e)  Calcularea sumelor şi produselor 
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Pentru calcularea sumelor în sistemul Mathematica se 

utilizează  funcţia Sum, primul argument al căreia este expresia ce 

trebuie sumată, iar cel de al doilea reprezintă iteratorul, ce determină 

ordinea sumării. Tipurile posibile de iteratori sunt indicate în tabelul 

ce urmează: 

 

Tabelul 2 

Notaţia Intervalul de variaţie a variabilei 

{n} 
 

Operaţia se efectuează n ori 

{i, n} i se modificăîоn limitele segmentului  [1, n]  

cu pasul  1 

 

{i, imin, imax} 
 

i se modifică în limitele segmentului  [imin , 

imax] cu pasul  1 

 

{i, imin, imax, 

step} 

ise modifică în limitele segmentului  [imin , 

imax] cu pasul  step} 

 

 

Cel mai simplu iterator este numărul, inclus în acolade. Un 

astfel de iterator este folosit în cazul, în care expresia ce se sumează 

nu conţine parametru [2].  

În exemplul ce urmează vom calcula suma cuburilor primelor 

12 numere naturale. 

In[33]:=  

Out[33]=6084 

La efectuarea sumării sistemul Mathematica realizează 

simplificările posibile în fiecare din termeni şi afişează rezultatul în 

cea mai simplă formă. De exemplu: 

In[34]:=  

Out[34]=  

Dacăîn calitate de al doilea şi următorii argumenţi ai funcţiei 

Sum sunt indicaţi câţiva iteratori, atunci se va executa sumarea 

multiplă, mai mult decât atât ordinea ei va fi invers proporţională 

ordinii de scriere a iteratorilor. Deoarece, în exemplul următor suma 
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în raport cu k este exterioară, iar variabila j variază în limitele 

 la fiecare valoare a lui k, obţinem: 

In[35]:=  

Out[35]=  

Pentru calcularea produselor se utilizează funcţciile Product şi 

NProduct, apelul la care este asemenea cu apelul la funcţiile Sum şi 

NSum. De aceea vom prezenta doar câteva exemple de utilizare a 

lor: 

In[36]:=  

Out[36]=n! 

In[37]:=  

Out[37]=  

In[38]:=  

Out[38]=0.0000616363 

 

f) Descompunerea funcţiilor în serii şi calcul  area 

limitelor 
Funcţia încorporată Series permite obţinerea descompunerii în 

serie de puteri în vecinătatea unui punct dat.  

In[39]:=  

Out[39]=  

In[40]:=  

Out[40]=
 

Primul argument al funcţiei Series este expresia f(x), care 

trebuie descompusă în serie. Al doilea argument al acestei funcţii 

reprezintă o listă de tipul {x, xmin, xmax}, care indică, că 

descompunerea trebuie realizată după variabila xîn vecinătatea 

punctului xmin cu o exactitate de până la ordinul doi, adică puterea 

maximală a diferenţei (x-xmin) în descompunere trebuie să fie egală 

cu doi. Simbolul O[x-xmin]
 3

 din descompunerea obţinută arată 

ordinul următorului termen al seriei. 

Seria obţinută cu ajutorul funcţiei Series, este mult mai 

generală în comparaţie cu seria Taylor, deoarece poate conţine puteri 

negative şi fracţionare ale variabilei. 
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Cu ajutorul funcţiei Series putem descompune în serie o 

expresie oarecare după mai multe variabile. Puntru aceasta este 

destul să adăugăm listele corespunzătoare de forma {y, y0, k} în 

calitate de al treilea şi următorii argumenţi ai ei. În acest caz ea în 

primul rând efectuează descompunerea expresiei, după variabila 

definită în al doilea argument, apoi coeficienţii expresiei obţinute se 

descompun după variabila definită în al treilea argument, etc. În 

calitate de exemplu vom descompune sin(x y) după x şi y [3].  

In[41]:=  

Out[41]=

 
Pentru calcularea limitei funcţiei cu tinderea argumentului ei la o 

valoare data în sistemul Mathematica se utilizează funcţia Limit. 

In[42]:=  

Out[42]=  

In[43]:=  

Out[43]=  

 

g)   Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale 
Pentru soluţionarea ecuaţiilor diferenţiale şi sistemelor de 

astfel de ecuaţii, date în formă simbolică, în sistemul Mathematica 

se aplică funcţia DSolve. La apelarea la această funcţie, în calitate de 

primul argument este necesar să indicăm ecuaţia diferenţială, sau 

lista ecuaţiilor. Al doilea argument este funcţia necunoscută, sau lista 

funcţiilor necunoscute, iar al treilea argument constă din numele 

variabilei independente [6]. De exemplu: 

In[44]:=  

Out[44]=  

În următorul exemplu se determină soluţia unui sistem din 

două ecuaţii, ce satisfac condiţiile iniţiale date. 

In[45]:=
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Out[45]=

 
După cum vedem, există două soluţii, fiecare din care conţine 

două reguli de substituţie pentru funcţiile y(x) şi z(x). 

 

3. Grafica 

Mathematica ne permite să construim grafice de orice tip, ba 

chiar să prelucrăm informaţia grafică. 

 

a) Construirea graficelor funcţiilor de o singură variabilă 

a).1 Graficele funcţiilor definite în mod explicit 
În practică cel mai des se întâlnesc cazurile, în care este 

necesar să se construiască graficul funcţiei definite în mod explicit, 

adică sub forma y=f(x). În astfel de cazuri se utilizează funcţia Plot, 

care trebuie apelată cu cel puţin doi argumenţi: Plot[f[x], {x, xmin, 

xmax}] [6]. În rezultat se obţine graficul funcţiei  f(x) pe segmentul 

 Exemple: 

In[46]:=p2=  

 
Fig 2 

In[47]:=p3=  
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Fig 3 

Trebuie să remarcăm, că în calitate de primul argument se 

utilizează sau numele funcţiei, cunoscute ori determinate în prealabil, 

sau o expresie concretă, în care este doar o singură variabilă simbolică. 

Al doilea argument este o listă, ce constă din trei elemente: numele 

variabilei independente, valoarea ei iniţială şi valoarea ei finală.  

La avantajele sistemului Mathematica trebuie să includem 

acel fapt, că el construieşte graficele chiar şi a celor funcţii, care pe 

segmentul {xmin, xmax} pot primi valori infinit mari, de exemplu: 

In[48]:=  

 
Fig 4 

Măcar că, pentru x=±1 funcţia cercetată are singularităţi, 

graficul ei se construieşte uşor. În acest caz segmentele verticale, ce 

intersectează axa xîn punctele x=±1, reprezintă asimptotele funcţiei 

şi nu fac parte din grafic. Motivul apariţiei lor se explică  prin 

particularităţile de lucru ale funcţiei Plot.  

Funcţia Plot permite să construim pe un plan de coordonate 

graficele a câtorva funcţii. În acest caz primul ei argument trebuie să 

conţină lista corespunzătoare de funcţii, de exemplu: 

In[49]:=  
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Fig 5 

a).2 Graficele funcţiilor definite în mod parametric 
Funcţia y=f(x) se consideră definită în mod parametric, dacă 

sunt indicate două dependenţe: x=x(t), y=y(t). Pentru construirea 

graficelor acestor funcţii se utilizează comanda ParametricPlot, la 

apelarea la care trebuie să indicăm cel puţin doi argumenţi: 

ParametricPlot[{x[t], y[t]}, {t, tmin, tmax}]. Primul argument 

reprezintă lista formată din două expresii, care determină funcţia 

dată, iar al doilea conţine lista, care determină intervalul de variaţie a 

parametrului t [6]. Exemplu: 

In[50]:=  

 

 
Fig 6 

Dacă în unul şi acelaşi plan de coordonate este necesar să se 

reprezinte concomitent câteva funcţii, date în mod parametric, atunci  

în calitate de primul argument al funcţiei ParametricPlot trebuie să 

indicăm lista, elementele căreia constau din liste de forma: {x[t], 

y[t]}. Exemplu: 

In[51]:=p7=  
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Fig 7 

b) Suprapunerea câtorva grafice, crearea tabelului 

graficelor 
Graficul construit mai sus poate fi reprezentat în orice alt loc 

al documentului, utilizând funcţia Show. În acest caz putem modifica 

unele opţiuni, stabilite anterior la apelarea  funcţiilor Plot şi 

ParametricPlot. Dacă de exemplu, construim graficul p8: 

In[52]:=
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Fig 8 

Vom elimina pe graficul p8, de exemplu, axa y, titlul 

graficului şi cadrul. Astfel vom obţine: 

In[53]:=  

 

2 1 0 1 2  
Fig 9 

Cu ajutorul funcţiei Show putem reprezenta pe un plan de 

coordonate în acelaşi timp câteva grafice construite mai sus. Pentru 

aceasta este destul să indicăm numele lor în calitate de primul şi 

următorii argumenţi ai funcţiei Show. 

In[54]:=

 



 102 

-2 -1 1 2 3 4 5
x

-60

-40

-20

20

40

60

y

 
Fig 10  

Câteva grafice pot fi reprezentate sub formă de tabel, utilizând 

funcţia GraphicsArray. Argumentul ei reprezintă o listă, elementele 

căreia, la rândul lor reprezintă liste, formate din numele graficelor, 

localizate într-un rând. Cu ajutorul comenzii ce urmează, putem 

reprezenta graficele p2, p3, p7 şi p9, de exemplu, sub formă de tabel, 

în prima linie a căruia sunt plasate graficele p2 şi p3, iar în a doua – 

p7 şi p9, şi, de asemenea, putem plasa acest tabel într-un cadru: 

In[55]:=Show[GraphicsArray[{{p2, p3}, {p7, p9}}],               

            Frame True, PlotLabel "Tabelul graficelor"]; 

 
Tabelul graficelor

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

2 1 0 1 2

2 4 6 8

-1

-0.5

0.5

1

1 2 3 4 50.35

0.45
0.5

0.55
0.6

0.65

 
Fig 11 

 

Cu ajutorul opţiunii PlotLabel i-am adăugat acestui tabel şi un titlu. 

 

c)   Reprezentarea grafică a datelor numerice 
Pentru reprezentarea datelor numerice pe planul de coordonate 

serveşte funcţcia ListPlot. Primul argument al ei este o listă, care 

poate fi de două tipuri.  

In[56]:=  
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Out[56]={{0., 1.}, {0.2, 0.960789}, {0.4, 0.852144}, {0.6, 

              0.697676}, {0.8, 0.527292}, {1., 0.367879}, 

              {1.2, 0.236928}, {1.4, 0.140858}, {1.6, 

              0.0773047}, {1.8, 0.0391639}, {2., 0.0183156}} 

În rezultat se obţine graficul: 

In[57]:=
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Fig 12 

d) Construirea graficelor funcţiilor de două variabile 
Graficul funcţiei de două variabile z=f(x,y) reprezintă o 

suprafaţă  careva în spaţiul trei-dimensional. Pentru construirea 

graficului ei în sistemul Mathematica se utilizează funcţia Plot3D, la 

apelarea căreia este necesar să se indice trei argumenţi obligatorii. 

Primul argument este numele funcţiei, încorporate sau definite în 

prealabil, sau a unei expresii, ce conţine nu mai mult de două 

variabile. Al doilea şi al treilea argumenţi reprezintă liste, elementele 

cărora sunt numele variabilelor şi valorile lor minimale şi maximale 

[2,4]. De exemplu: 

In[58]:= Plot3D[Exp[Cos[2x] Sin[y]], {x, -2, 2}, {y, -3,             

             2}, PlotPoints  50, Mesh False]; 
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Fig 13 

In[59]:= Plot3D[Exp[Cos[2x] Sin[y]], {x, -2, 2}, {y, -3, 2},   

             PlotPoints {20,30}, MeshStyle  

             GrayLevel[0.7], BoxStyle Dashing[{0.02}],  

             FaceGrids {{-1,0,0},{0,0,-1},{0,-1 0},{0,1,0}},   

             BoxRatios {1,2,1}, AxesLabel {"x","y", 

             "z"}, LightSources {{{1., 0., 1.}, RGBColor[1,  

             0, 0]}, {{1., 1., 1.}, RGBColor[0, 1, 0]},{{0., 1., 1.},  

            RGBColor[1,0,1]}}]; 

 
Fig 14 

In[60]:= Plot3D[{Exp[Cos[2x]Sin[y]],Hue[x - y]},{x, -2,   

             3},{y, -3, 2}, PlotPoints  30]; 
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Fig 15 

 

Pentru construirea graficului unei suprafeţe date în mod 

parametric, adică sub formă de trei funcţii x=x(u,v), y=y(u,v), 

z=z(u,v) de două variabile u şi v, se utilizează funcţia 

ParametricPlot3D. Primul argument al ei trebuie să fie lista 

funcţiilor {x,y,z}, ce determină suprafaţa, al doilea şi al treilea 

argumenţi trebuie să fie formaţi din listele, ce determină domeniile 

de variaţie a variabilelor u şi v, iar în continuare pot urma opţiuni, 

analogice cu opţiunile funcţiei Plot3D [2]. Un astfel de exemplu de 

construire a graficului unei suprafeţe date în mod parametric este 

exemplul ce urmează: 

In[61]:=

 

 
                       

x

y

z

x

 
Fig 16 

Funcţia ParametricPlot3D permite de asemenea să construim 

o curbă spaţială dată în mod parametric, adică sub forma x=x(t), 

y=y(t), z=z(t). În acest caz sunt obligatorii doi argumenţi, primul din 

care este lista funcţiilor {x,y,z}, iar al doilea – lista, care determină 
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domeniul de variaţie a parametrului t. În calitate de al patrulea 

element al primei liste poate fi adăugată lista directivelor, ce 

determină stilul de reprezentare a curbei [4]. Astfel, în exemplul ce 

urmează, sunt definite lăţimea liniei ce reprezintă curba şi funcţia, ce 

determină culoarea ei în dependenţă de valoarea parametrului. 

In[62]:=  
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Fig 17 

In[63]:=  

 

 

 
Fig 18 

Pentru reprezentarea formei suprafeţei într-un plan deseori se 

aplică metoda liniilor de contur. În acest caz suprafaţa z=f(x,y) este 

intersectată de o mulţime de plane z=const, şi liniile de nivel obţinute 

în secţiuni se reprezintă în plan. În sistemul Mathematica acest 

procedeu se realizează cu ajutorul funcţiei ContourPlot, primii trei 

argumenţi obligatorii ai căreia sunt aceaşi ca şi ale funcţiei Plot3D. 

Ca de obicei, gestiunea procesului de construire a liniilor de nivel se 
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realizează cu ajutorul unui set de opţiuni, din care vom evidenţia 

doar unele. Astfel, cu ajutorul opţiunii ContourStyle putem defini 

stilul de reprezentare a liniilor, opţiunea Contours permite să 

stabilim valorile concrete ale nivelelor z, pe care este necesar să se 

ducă secţiunile, iar opţiunea ContourShading arată dacă trebuie sau 

nu să colorăm domeniile dintre liniile de contur [6]. De exemplu:  

In[64]:=  
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Fig 19 

 

Dacă un domeniu dreptunghiular din planul xOy este separat 

în câteva dreptunghiuri mici şi ele sunt colorate astfel încât 

dreptunghiurile, pentru care valorile funcţiei z=f(x,y) sunt asemenea, 

adică vor avea aceeaşi culoare, atunci putem reprezenta forma 

suprafeţei z=f(x,y) în plan cu ajutorul coloristicii. Funcţia 

corespunzătoare se numeşte DensityPlot şi de asemenea are trei 

argumenţi obligatorii, sensul cărora va fi clar din exemplul următor: 

 

In[65]:=  
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Fig 20 

 

In[66]:=  
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Fig 21 

 

e)  Sonorizarea funcţiei. 

In[67]:=  

 
Fig 22 

4. Programarea 
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Sistemul Mathematica reprezintă un limbaj de programare de nivel 

înalt, cu ajutorul căruia este comod să scriem diferite programe [2,4,6]. 

În calitate de exemplu vom determina funcţia, care generează 

orice mişcare întâmplătoare în spaţiu, şi vom construi graficele 

corespunzătoare. 

 

In[68]:=

 

 
 

In[69]:=l1=

 

 

 
 

 

 
Fig 23 

 

 

 

In[70]:=  
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Fig 24 
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DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA INSTITUŢIILOR CU 

ROL ÎN IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR 

LEGISLAŢIEI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN 

MUNCĂ 
 

Irina TODOS, 

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 
 

Homme dans la société contemporaine est exposé à diverses 

agressions, qui proviennent de l'environnement social, l'environnement ou 

du milieu de travail.  Pour éviter ces agressions ont été organisées diverses 

activités visant à assurer l'intégrité des employés d'anatomofuncţionale et 

de la santé.  Ces mesures sont prises par les organes compétents au niveau 

de l'organisation, tant au niveau national. 
 

În societatea contemporană omul este expus diverselor 

agresiuni, care provin din mediul social, din mediul ambiant sau din 

mediul de muncă. Deaceea, pentru a fi evitate aceste agresiuni din 

mediul de muncă au fost organizate diverse activităţi direcţionate spre 

asigurarea integrităţii anatomofuncţionale şi a sănătăţii angajaţilor. 

Protecţia muncii are ca obiect cunoaşterea şi înlăturarea 

tuturor situaţiilor care pot să apară în procesul de muncă, 

susceptibile să provoace accidente. Ea se integrează în ansamblul 

activităţilor prin care în orice stat se asigură protecţia socială, ca o 

componentă esenţială pentru garantarea unui anumit nivel al calităţii 

vieţii[1, p.378-379]. 

Etapele de evoluţie şi transformări ale vieţii economice, şi 

sociale intervenite după proclamarea independenţei Republicii 

Moldova, precum şi tranziţia spre economia de piaţă, au creat 

dificultăţi pentru instituţiile care coordonează, organizează şi 

reglementează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

În această perioadă Republica Moldova a ratificat un şir de 

tratate şi Convenţii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii în calitate 

de stat membru al acesteia, printre care menţionăm: Convenţia de la 

Geneva privind abolirea muncii forţate[2]; Convenţia de la Geneva 

privind securitatea şi igiena muncii, şi mediul de muncă[3]; 

Convenţia de la Geneva privind discriminarea în domeniul ocupării 

forţei de muncă şi exercitării profesiei[4]; Convenţia de la Geneva 

privind vîrsta minimă de angajare[5] etc. 
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La ora actuală principala instituţie în domeniul securităţii şi 

igienii în muncă este Inspecţia Muncii, care reprezintă organul de 

control de stat. Această instituţie îşi are începutul în anul 1992 prin 

formarea Departamentului Protecţiei Muncii pe lîngă Ministerul 

Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova[6], dar pe 

parcursul activităţii modificîndu-şi denumirea şi apartenenţa: 

Inspectoratul de Stat pentru Protecţia Muncii pe lîngă Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familei[7], Inspecţia Muncii 

subordonată Ministerului Economiei şi Comerţului 2001[8].  

Inspecţia Muncii este organul administraţiei publice centrale 

care exercită controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi 

a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi, instituţii şi 

organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, 

precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. 

În subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează  10 inspectorate 

teritoriale de muncă. 

 Printre obiectivele principale ale activităţii Inspecţiei Muncii, 

stabilite prin H.G nr. 1481/2001[8], republicată, sînt următoarele: 

 asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale 

altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi 

la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor; 

 difuzarea informaţiilor despre cele mai eficace mijloace 

de respectare a legislaţiei muncii; 

 informarea Ministerului de resort despre deficienţele 

legate de aplicarea legislaţiei muncii. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective Inspecţia Muncii are 

următoarele atribuţii: 

 În domeniul relaţiilor de muncă 

 controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi 

ale altor acte normative referitoare la: 

- contractul individual de muncă şi contractul colectiv de  muncă; 

- carnetul de muncă; 

- timpul de muncă şi timpul de odihnă; 

- disciplina muncii; 

- munca minorilor şi femeilor; 

- retribuirea muncii;  

- garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă; 

- alte condiţii de muncă; 

 În domeniul protecţiei muncii 
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 controlează respectarea dispoziţiilor actelor legislative şi 

ale altor acte normative referitoare la protecţia muncii; 

 acordă, în modul stabilit de Guvern, autorizaţii de 

funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii; 

 eliberează avize privind introducerea în fabricaţie a 

prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament 

individual de protecţie şi de lucru; 

 anulează autorizaţiile de funcţionare din punct de vedere al 

protecţiei muncii şi a avizelor privind introducerea în 

fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de 

echipament individual de protecţie şi de lucru, dacă s-a 

constatat că prin modificarea condiţiilor care au stat la 

baza emiterii acestora nu se respectă actele legislative şi 

alte acte normative referitoare la protecţia muncii; 

 cercetează, în modul stabilit de Guvern, accidente de muncă; 

 Alte atribuţii 

 coordonează activitatea de pregătire, instruire şi informare 

a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în 

problemele protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă; 

 colaborează cu organele similare din alte state la realizarea 

prevederilor acordurilor bilaterale şi internaţionale în 

domeniul protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă.  

La nivel organizaţional sînt create organele sindicale, care au 

dreptul să efectueze controlul asupra respectării de către angajatori şi 

reprezentanţii lor a legislaţiei muncii şi a altor acte normative ce 

conţin norme ale dreptului muncii la toate unităţile, indiferent de 

subordonarea departamentală sau apartenenţa ramurală.  

În scopul efectuării controlului asupra respectării legislaţiei 

muncii şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului 

muncii, sindicatele sau, după caz, reprezentanţii acestora sînt în 

drept[9, art.386]:  

 să constituie inspectorate proprii ale muncii, să numească 

împuterniciţi pentru protecţia muncii, care activează în 

baza regulamentelor respective, aprobate de organele 

sindicale naţional-ramurale sau naţional-interramurale;   

 să controleze respectarea actelor legislative şi a altor acte 

normative privind timpul de muncă şi cel de odihnă, 

privind salarizarea, protecţia muncii şi alte condiţii de 
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muncă, precum şi executarea contractelor colective de 

muncă şi a convenţiilor colective;  

 să viziteze şi să inspecteze nestingherit unităţile şi 

subdiviziunile acestora unde activează membrii de 

sindicat, pentru a determina corespunderea condiţiilor de 

muncă normelor de protecţie a muncii, şi să prezinte 

angajatorului propuneri executorii, cu indicarea căilor 

posibile de eliminare a neajunsurilor depistate;  

 să efectueze, în mod independent, expertiza condiţiilor 

de muncă şi a asigurării securităţii la locurile de muncă;  

 să solicite şi să primească de la angajatori informaţiile şi 

actele juridice la nivel de unitate necesare controlului;  

 să participe, în componenţa comisiilor, la cercetarea 

accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a bolilor 

profesionale şi să primească de la angajatori informaţiile 

privind starea protecţiei muncii, inclusiv accidentele de 

muncă produse şi bolile profesionale atestate;  

 să apere drepturile şi interesele membrilor de sindicat în 

problemele ce ţin de protecţia muncii, de acordarea 

înlesnirilor, compensaţiilor şi altor garanţii sociale în 

legătură cu influenţa factorilor de producţie şi ecologici 

nocivi asupra salariaţilor;  

 să participe în calitate de experţi independenţi în 

componenţa comisiilor pentru primirea în exploatare a 

obiectivelor de producţie şi a utilajului;  

 să conteste, în modul stabilit, actele normative care 

lezează drepturile de muncă, profesionale, economice şi 

sociale ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia în vigoare.  

La depistarea în unităţi a nerespectării cerinţelor de protecţie a 

muncii, a tăinuirii accidentelor de muncă şi a cazurilor de contractare a 

bolilor profesionale ori a cercetării neobiective a acestor fapte, 

sindicatele sînt în drept să ceară conducătorilor acestor unităţi, 

autorităţilor publice competente luarea unor măsuri urgente, inclusiv 

întreruperea lucrărilor şi suspendarea deciziilor angajatorului care 

contravin legislaţiei cu privire la protecţia muncii, tragerea persoanelor 

vinovate la răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 

convenţiile colective şi cu contractele colective de muncă.  

Responsabil în ceea ce priveşte politica de sănătate în muncă 

este Ministerul Sănătaţii. 
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Unul dintre obiectivele sale majore este dezvoltarea 

instituţională. Acest deziderat se va realiza prin organizarea 

performantă a instituţiilor de sănatate publică şi a compartimentelor 

de medicină a muncii din direcţiile de sănatate publică. 

Se urmăreşte ca fiecare instituţie de sănatate publică să devină 

un centru de referinţă local pentru o anumită problematică. 

Compartimentele de medicină a muncii din direcţiile de sănătate 

publică vor asigura implementarea politicii de sănătate în muncă pe 

plan local şi prin participarea în programele naţionale de sănătate. 

Activitatea laboratoarelor de toxicologie de pe lîngă aceste 

compartimente se va desfăşura în conformitate cu metodologii 

standardizate. 

Instituţiile de sănătate publică. Aceste instituţii asigură 

fundamentarea ştiinţifică a politicii sanitare şi a strategiei din 

domeniul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale, promovării şi 

apărării sănătaţii populaţiei în raport cu factorii de risc profesionali 

şi, de asemenea: 

  elaborează proiecte de norme, metodologii şi 

instrucţiuni privind sănătatea în muncă; 

 colaborează cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale 

ce desfăşoară activităţi în domeniul sănătaţii în muncă; 

 efectuează expertize medicale şi eliberează certificatele 

cerute de autorităţile publice şi persoane fizice, şi 

juridice; 

 asigură asistenţă tehnică şi realizează servicii în 

domeniul sănătaţii în muncă la solicitarea unor persoane 

fizice sau juridice; 

 reprezintă baza didactică pentru pregătirea studenţilor, 

rezidenţilor şi a altor categorii de medici de medicină a 

muncii în cadrul învăţămîntului postuniversitar. 

Direcţiile de sănătate publică. Serviciul Sanitaro-

Epidemiologic de Stat cercetează şi evaluează starea de sănătate a 

populaţiei, studiază calitatea factorilor din mediul de muncă în 

vederea promovării sănătaţii în muncă şi, de asemenea: 

 supraveghează starea sanitaro-epidemiologică a 

obiectivelor autorizate sanitar şi respectarea condiţiilor 

sanitare de funcţionare a acestora; 

 supraveghează condiţiile de muncă şi respectarea 

normelor sanitare în procesul tehnologic; 
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 supraveghează organizarea examenelor medicale 

obligatorii la angajare, periodice şi a instruirii igienice a 

angajaţilor; 

 organizează, îndrumă şi controlează activitatea de 

depistare a bolilor profesionale; 

 iniţiază, proiectează şi implementează programe locale 

de sănătate în muncă. 
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Le rôle de l'entrepreneuriat est essentiel dans l'économie nationale 

de l’auqune pays. L'esprit d'entreprise doit être davantage développée. 

Derrière ces développements sont des innovations. Ce document traite de 

l'interdépendance entre l'innovation et l'esprit d'entreprise, des problèmes 

communs dans le développement des affaires, comment les résoudre, 

l'approche medote nouvelle, les moyens de financement et plus encore. 
 

Antreprenoriatul nu mai este un concept abstract. Exista cerere 

şi interes din ce în ce mai mare pentru plasarea  "antreprenoriatului" 

(crearea de noi afaceri) ca element cheie în procesul de dezvoltare şi 

revitalizare a zonelor mai putin dezvoltate din Europa. Mai mult, 

cresterea gradului de conştientizare, în ultimul deceniu, a importanţei 

întreprinderilor nou create şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-

uri) în cadrul dezvoltării economice a determinat multe administraţii 

publice formate din membri ai tuturor formaţiunilor politice şi la 

toate nivelurile să creeze politici care să favorizeze şi să stimuleze 

crearea de noi firme. [1]  

Diferenţierea activităţii antreprenoriale din  diferite regiuni ale 

unei ţări poate fi explicată prin impactul diferenţiat al anumitor 

factori socio-culturali.  Astfel, putem evidenţia factori macro şi 

microeconomici. Factorii macroeconomici(mediul extern al 

organizaţiei), care nu depind de întreprinzător şi asupra cărora nu 

poate acţiona şi factori microeconomicei, care în mare parte depind 

de întreprizător, manager şi factorii mediului intern al organizaţiei.  

 
Fig.1. Factorii ce influienţează activitatea antreprenorială 

Sursa: elaborat de autor după[2] 
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Rezultatele  unui  studiu (lansat de OCDE in 2003) privind 

influenta antreprenoriatului asupra dezvoltării economice locale, 

efectuat în 30 de ţări, întăresc argumentul că promovarea 

antreprenoriatului, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea unui 

context adecvat socio-cultural, fertil pentru crearea şi dezvoltarea de 

noi afaceri, este adesea un proces care se întinde pe parcursul mai 

multor generatii. Cautarea rezultatelor pe termen scurt pentru acest 

gen de politici pot avea ca efect, în funcţie de instrumentele folosite 

pentru măsurarea performanţei, impresia greşită că în zonele rurale 

politicile de sprijin antreprenorial nu au impactul dorit. [3] 

Dacă e să vorbim concret de Republica Moldova performanţa 

economiei pe parcursul ultimilor şapte ani a permis de a depăşi 

perioada de declin economic continuu şi creştere a sărăciei şi de a 

atinge o creştere economică şi îmbunătăţire a standardelor de viaţă. 

Dacă vom analiza indicatorul macroeconomic PIB în 

comparaţie cu alte ţări din vecinătate, la acest capitol putem fi clasaţi 

pe penultimul loc, cu un ritm de creştere de aproximativ 5%. Pe 

parcursul anilor 2000-2010 ritmul mediu de creştere a acestui indicator 

se estima la 4%, dar trebuie să menţionam că au fost perioade mai 

bune şi mai răle, argumentate de crize economice, cicluri economice 

cu faze mai lungi şi mai scurte. Creşterile de PIB pot fi condiţionate de 

majorări de capital, productivitatea muncii şi a capitalului.[4] 

Un  element important în asigurarea unei creşteri economice 

durabile şi generarea noilor locuri de muncă îl constitui 

întreprinderile mici şi mijlocii (ÎMM). Unul dintre principalele 

semne ale viabilităţii economiei,  fiind diversificarea şi lărgirea 

continuă a sectorului ÎMM. Numărul întreprinderilor din acest sector 

este într-o continuă creştere. Către anul 2010 acest sector reprezenta 

circa 97,7% din numărul total de întreprinderi. Între anii 2005-2009 

numărul întreprinderilor nou create a crescut cu circa 20%, pe cînd, 

această creştere a fost constantă doar în perioada anilor 2005-2007 

(numărul de întreprinderi înregistrate creşte de la 7929 la 11083), iar 

în anii 2008-2009 se observă o stagnare relativă în acest process, 

drept urmare a evoluării crizei economice mondiale. [5, p 23]  În 

anul 2010 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a constituit 

45,6 mii întreprinderi, sau cu 1,9 mii întreprinderi (cu 4,3%) mai 

mult faţă de anul 2009. [6] 
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Tabelul  1. 

Dinamica IMM în perioada anilor 2008-2010 
Tipul 

întreprinderilor  

Anii Abaterea 

absolută 

2008 2009 2010 (2010/2009) 

Total întreprinderi 42121 41633 46704 5071 

Mari  1012 975 1073 98 

Mijlocii 1685 1589 1587 -2 

Mici 8329 8264 9132 868 

Micro  31095 33805 34912 1107 

Total IMM 41109 43658 45631 1973 

Sursa: elaborate de autor în baza datelor statistice [6] 

 

Reeşind din datele tabelului putem  evidenţia că sectorul IMM 

în anul 2010 se estima la circa 45631 de întreprinderi, ceea ce 

constitui 97,7% din total întreprinderi, respectiv cu 4,5% mai mul 

decît în anul 2009. Analizînd datele din tabel, putem menţiona că 

criza economică mondială nu a fost un factor distructiv pentru 

antreprenoriatul autohton, ci a fost o frînare a dezvoltării economice. 

Dacă în anul 2009 (faţă de anul 2008) numărul de întreprinderi de 

toate tipurile se reduce, către anul 2010 se observă deja o creştere. 

Astfel s-a ajuns ca în anul 2011 numărul de IMM-ri să se 

estimeze la 65 de mii de întreprinderi, ce ar ocupa circa 57,6% din 

total forţă de muncă şi 41,6% din totalul cifrei de afaceri ale 

sectorului antreprenorial. Din total IMM circa 76% sunt 

microîntreprinderi, unde se includ şi întreprinderile individuale, care 

nu sunt luate în consideraţie la calcularea indicatorilor statistici de 

către BNS (Biroul Naţional de Statistică). Principalele domenii de 

activitate pentru IMM sunt: agricultură, comerţul (angro şi/cu 

amănuntul), construcţii şi sectorul manufacturier.[5, p 10] 

 

Tabelul 2. 

Interdependenţa în dinamică a întreprinderilor înfiinţate, 

radiate şi a numărului de persoane active 
Anii Total persoane 

active(mii om.) 

Întreprinderi noi Întreprinderi radiate 

2008 1302,8 9902 3001 

2009 1265,3 7220 3274 

2010 1235,4 6488 3177 

Sursa: elaborate de autor în baza datelor statistice [6;7] 
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Putem presupune că în anul 2008 – 7,6% din populaţie activă 

au iniţiat afaceri proprii, dar această cifră în următorii ani scade, 

drept cauze putem evidenţia atît criza economică, cît şi alţi factori 

care împiedică crearea şi dezvoltarea afacerilor în Moldova. 

35,4 39,1 41,1 43,7 45,6275,8 263 265,9 263,2 302,4
0

500

2006 2007 2008 2009 2010

Numărul IMM nou create (mii întrep.)

Populație activă în vîrstă de 25-34ani(mii pers.)

 

Diagrama 1. Corelaţia dintre populaţie activă şi IMM noi pe 

perioada anilor2006- 2010. 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [6]     

În perioada anilor 2006-2010, după derularea cu succes a  

reformei reglementării de stat a activităţii antreprenoriale(Ghilotina 

I(2005-2006) şi Ghilotina II (august2006-ianuarie2008))[8], numărul 

întreprinderilor întemeiate creşte din an în an. Reeşind din corelaţia 

prezentată în diagrama 1, putem spune că populaţia ţării continuă să 

iniţieze afaceri noi, necătînd  la modificările cadrului legislativ. 

Indiferent de variaţia numărului populaţiei active în vîrstă de 25-34 

ani (vîrsta la care cel mai des se iniţiază afacerile), creşte stabil 

numărul întreprinderilor noi. Dezvoltarea antreprenoriatului duce la 

dezvoltarea economică a unei regiuni, ţări, respectiv la bunăstarea 

populaţiei, dar tot odată şi dezvoltarea demografică a acestei regiuni 

poate contribui la dezvoltarea antreprenoriatului, prin crearea şi 

dezvoltarea unor noi afaceri.  

Conform datelor prezentate şi rezultatelor sondajelor efectuate 

în Republica Moldova de Banca Mondială, antreprenoriatul autohton 

întîmpină un şir de probleme atît la iniţierea afacerii, cît şi la 

dezvoltarea acesteia. Cît priveşte iniţierea afacerii Moldova este 

plasată pe poziţia 96 (anul 2011) din 183 de ţări.[9] 

Cele mai importante 10 probleme la deschiderea unei afaceri, 

evidenţiate de majoritatea întreprinderilor chestionate în perioada 
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septembie 2008-februarie 2009de către Banca Mondială şi BERD 

sunt:  

1. Acces la finanţare – 19,5%; 

2. Forţa de muncă necalificată – 15,97%; 

3. Acces la terenuri - 10,4%; 

4. Corupţia - 10,1%; 

5. Impozite şi taxe – 9%; 

6. Practici informale – 7,1%; 

7. Instabilitate politică - 5,9%; 

8. Electricitatea - 4,5%; 

9. Licenţe şi patente - 4,5%; 

10. Taxe administrative – 4,5%.[10] 

În special IMM pe primul loc pun problema „accesul la 

finanţare”(mai ales întreprinderile mari) nu doar pentru a iniţia o 

afacere, ci şi pentru a o promova. De exemplu, în  raportul privind 

cercetarea întreprinderilor, prezentat de Banca Mondială, au fost 

evidenţiate principalele surse financiare de investire în afaceri: 

1. Investiţii financiare interne(aprox.) – 59%, 

2. Bănci financiare pentru investiţii(aprox.)– 22%; 

3. Credite comerciale pentru finanţare (aprox.)–7%;  

4. Capital propriu, vînzările de stoc pentru investiţii(aprox. )–12%; 

5. Alte surse de finanţare.[10] 

Tot aceste cauze le putem menţiona şi la argumentarea 

creşterii anuale a numărului de întreprinderi radiate. Observăm, din 

datele tabelului 2, că anual se radiază un număr mare de întreprinderi 

care reprezintă de pînă la 50% din numărul întreprinderilor noi create 

din acelaşi an. Ceea ce, încă odată, ne demonstrează că antreprenorii 

din Moldova se ciocnesc cu foarte multe probleme la toate etapele de 

viaţă a unei întreprinderi.  

Potrivit cercetărilor efectuate de Banca Mondială (Doing 

Business Survey 2011), putem evidenţia un şir de probleme cu grad 

diferit de importanţă la trei etape principale din ciclul de viaţă al 

întreprinderilor: lansare, dezvoltare, lichidare. 

 Lansarea afacerii – presupune parcurgerea unor numeroase 

proceduri pentru a iniţia afacerea şi obţinerea a unui set de acte, 

pentru a legaliza afacerea, care presupun suportarea unor cheltuiele 

mari, asociate acestora. Aici la un nivel înalt este corupţia, deoarece 

obţinerea actelor necesare din mai multe instanţe durează o perioada 

îndelungată. 
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 Desfăşurarea şi dezvoltarea afacerii. La acestă etapă sunt 

frecvente inspecţiile de stat periodice(în dependenţă de gradul de 

dezvoltare a afacerii). Drept bariere antreprenoriale pot fi: achitările 

de taxe şi impozite, obţinerea de anumite acte, care vor permite noi 

instalaţii, echipamente, construcţii, modificarea sau importarea 

materiei prime, achitarea serviciilor de consultanţă sau altele. În 

conformitate cu inventarierea actelor permisive, eliberate de 

autorităţile publice locale în anul 2011, au fost evidenţiate peste 400 

de acte, dintre care Parlamentul a acceptat drept justificative 272 de 

acte, expuse în anexa „Nomenclatorul actelor permisive eliberate de 

autorităţile emitente persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea 

activităţii de întreprinzător” la Legea privind autorizarea a activităţii 

de întreprinzător.[11] 

 Lichidarea afacerii – la acest capitol întîlnim probleme la 

capitolul durata şi costurile procedurilor de lichidare a întreprinderii 

şi rata joasă de recuperare a banilor de către creditori. [4] 

Reeşind din cele expuse anterior privind barierele în 

activitatea antreprenorială din Republica Moldova, putem deduce 

principalele surse ale acestora(Figura 2) 

 

Fig.2. Structurarea surselor principale a barierelor 

antreprenoriale. 

Sursa: elaborat de autor. 

Atunci, cînd facem analiza antreprenoriatului unei ţări, ar 

trebui să luăm în consideraţie diversitatea factorilor care determină 

dezvoltarea afacerilor din diferite zone ale Republicii. În regiunile 

dezvoltate şi industatrializate, unde există un număr mare de posturi 

vacante, practic nu apare necesitatea de iniţiere a unor afaceri noi, 
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dar apare problema menţinerii şi dezvoltării acestor afaceri. 

Respectiv în regiunile, slab industrializate, preponderent agrare (aşa 

numitele zone defavorizate), se cere o stimulare a tinerilor activi să-

şi creeze singuri locurile de muncă, prin deschiderea unor noi 

întreprinderi. Dar, tot odată regiunile dezvoltate presupun existenţa a 

numeroşilor furnizori de resurse: financiare(centre de finanţare, 

creditare) şi umane(instituţii de învăţămînt). Regiunile slab 

dezvoltate trebuie să depună un mare efort pentru atragerea 

investiţiilor şi a tinerilor calificaţi. 

Intensitatea antreprenorială dintr-o regiune este determinată de 

factorii mediului înconjurător, care pot fi grupaţi în trei grupe: 

1. Infrastructura, care caracterizează societatea(nivelul de 

educaţie, conjunctura economică, resursele financiare 

disponibile, cadrul juridic şi legal, situaţia politică, 

infrastructura tehnico-materială). 

2. Gradul diversificării împrejurărilor din societate(mediul 

de dezvoltare dinamic, pericolos sau nu şi complex). 

3. Experienţa de viaţă a indivizilor ce compun 

societatea(familia, antrenarea în afaceri, modele sociale 

şi experienţa profesională). [12] 

Cadrul legislativ al Republicii Moldova este îmbunătăţit şi 

perfecţionat periodic, pentru a stimula crearea şi dezvoltarea de noi 

afaceri.  

Începând cu anul 2004, odată cu aprobarea legii cu privire la 

antreprenoriat şi întreprindere, Republica Moldova a început să 

realizeze un vast proces al reformei regulatorii.  În 2006 au fost 

finisate lucrările de revizuire a actelor normative ale Guvernului şi 

ale autorităţilor administraţiei publice centrale conform prevederilor 

Legii nr. 424 din 16.12.2004 privind revizuirea şi optimizarea 

cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător 

numită „Ghilotina I" şi s-a început reevaluarea masivă a Legilor, 

conform prevederilor Legii nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, 

numită „Ghilotina II". Astfel prin Hotărîrea Guvernului Nr.104din 

01.02.2007  a fost aprobată Strategia de reformă a cadrului de 

reglementare de stat a activităţii de întreprinzător. [13]În perioada 

anilor  2010-2011s-a derulat, aşa numitul proiect  „Ghilotina 2+”şi v-

a fi urmat de„Ghilotina 3”, care v-a prevedea revizuirea listei 

serviciilor prestate businessului contra plată de autorităţile publice, 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313172
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316998
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va fi creat Registrul unic al serviciilor oferite contra plată. Odată ce 

au fost expirate „Strategia de susţinere a dezvoltării întreprinderilor 

mici şi mijlocii pentru anii 2006-2008” şi „Programul de Stat de 

Susţinere a Dezvoltării IMM-urilor pentru anii 2009-2011”, s-au 

elaborat „Strategia de susţinere a sectorului întreprinderilor mici şi 

mijlocii pentru anii 2012-2020” şi „Planul de acţiuni de realizare a 

acesteia pentru anii 2012-2014”, [14]care includ prevederile din 

Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: 

Libertate, Democraţie, Bunăstare”pentru anii 2011-2014. În vedera 

ameliorării situaţiei economice din Republica Moldova s-a elaborat 

„Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova 2012-

2020”(deocamdată cu statut de proiect).[4] 

Toate aceste acte normative au fost elaborate în conformitate 

cu prevederile regulatorii şi indicatorii de bază în domeniul 

antreprenoriatului ale UE şi BM(banca mondială). Tot odată au fost 

susţinute şi finanţate, în mare parte, de Fondurile Europene şi 

Mondiale. 

În conformitate cu rapoartele prezentate de „ Doing Business” 

principalele probleme cu care se ciocnesc întreprinderile autohtone, 

ţin de mediul financiar.  

Odata cu aprobarea în 2004 a Legii nr.81-XV din 18 martie 

2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, au fost 

stabilite condiţii egale pentru investitorii locali şi străini. Legislaţia 

fiscală oferă facilităţi pentru promovarea investiţiilor în diverse 

domenii, cum ar fi: tehnologiile informaţionale, importul utilajului de 

producere, pentru activitatea întreprinderilor mici si mijlocii (ÎMM) 

etc. Pe lînga aceasta, în anul 2007 au fost aprobate trei componente 

ale reformei fiscale pe termen mediu care presupun: amnistia fiscală, 

legalizarea capitalului, iar începînd cu anul 2008, aplicarea cotei 

"zero" la venitul reinvestit al agentilor economici. [15]. 

Actualmente în conformitate cu legislaţia în vigoare a 

Republicii Moldova cota impozitului pe venit a persoanelor juridice 

este egală cu „zero”, ceea ce pe de o parte stimulează 

antreprenoriatul, prin promovarea investiţiilor în dezvoltarea şi 

tehnologizarea afacerilor, dar pe de altă parte aduce unele prejudicii 

bugetului statului, care în mare parte este constituit din taxe şi 

impozite. Aici ar putea fi analizată experienţa ţărilor Europene în 

acest domeniu. Cum ar fi, de exemplu, Franţa, unde se aplică 

„impozitul minim pe profit al persoanelor juridice”, perceput de la 
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toate întreprinderile şi organizaţiile(locali sau străini), în 

conformitate cu prevederile Codului General al Impozitelor şi 

„contribuţia socială pe venit”, percepută de la companiile cu 

răspundere limitată şi cele asociate, de la unele întreprinderi publice 

cu caracter industrial sau comercial, de la autorităţile şi asociaţiile 

care nu sînt scutite de impozit pe venit. Mărimea acestei contribuţii 

se stabileşte în conformitate cu mărimea impozitului pe venit plătit. 

[16, p.115,117] 

Dacă e să vorbim de investiţiile în activităţile antreprenoriale 

locale, trebuie să menţionăm că în marea majoritate, acestea vin din 

două surse: naţionale şi fonduri internaţionale. 

Spriginul în dezvoltarea IMM vine de la diferite instituţii 

financiare internaţionale, donatori bilaterali, prin programe 

internaţionale. Au fost create strategii şi politici de către BERD şi 

USAID, pentru modernizarea şi eficientizarea capacităţilor de 

producţie a întreprinderilor(mai ales IMM).[5, p 36] 

Tabelul 3. 

Finanţarea afacerilor antreprenoriale din 

RepublicaMoldova în anii 2009-2010 
№ Anu Sursa investiţiilor Suma investiţiilor 

1 2009 Fondurile externe: 

Comisia Europeană(CE) 

57ml.(euro) 

2010 67 ml.(euro) 

2 2010 Fondul Monetar Internaţional(FMI) 409ml.(euro) 

3 2010 Grupul Băncii Mondiale: 

Asociaţia Internaţională de Dezvoltare(AID) 

52 ml.(euro) 

Corporaţia de Finanţare Internaţională(CFI) 23 ml.(euro) 

4 2009 Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare (BERD) 

57 ml.(euro) 

5  2010 Guvernul Japoniei 48,6 ml.(lei)  

6 2010 Fonduri interne: 
Fondul pentru Garantarea Creditelor(FGC) 

6,7 ml.(lei)(30de credite), în 
valoare de 18 ml.(lei) 

7 2010 Programul Naţional de Abilitare Economică a 

Tinerilor(PNAET) 

132,74 ml.(lei) – credite, 

52,86 ml.(lei) - grant 

8 2010 Organizaţia de microfinanţare „Microinvest” 87 ml.(lei) - credite 

9 2010 Banca Comercială „Moldinconbank”S.A. 832 ml.(lei)  

10 2010 Banca Comercială „Victoriabank”S.A. 1,7mld. (lei) 

11 2010 Banca Comercială „UNIBANK”S.A. 154,7ml. (lei) 

12 2010 Banca Comercială „Universalbank”S.A. 78,5ml. (lei) 

13 2010 Banca Comercială „ProCreditBank”S.A. 403,6ml. (lei) 

14 2010 Banca Comercială „Energ Bank”S.A. 267726mii(lei) 

Sursa: elaborate de autor în baza datelor: .[5, p 37;17] 

În anul 2010 pe teritoriul Republicii Moldova activau 15 

instituţii financiar – bancare, dintre care 9 erau cu capital străin. 
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De menţionat este că, capacitatea de finanţare din sursele 

externe este limitată deoarece Republica Moldova nu are un raiting 

investiţional, credibilitatea împrumuturilor acordate este mică. 

Sursele interne de finanţare a întreprinerilor(mai ales în perioada de 

criză economică) sunt suficiente, doar pentru a rezista concurenţei şi 

cerinţelor pieţii, nu şi pentru a se dezvolta. 

În dependenţă de amplasarea întreprinderilor(distanţa de la 

materia primă şi pieţile de desfacere), domeniul de activitate, gradul 

de tehnologizare, acestea necesetă şi o finanţare diferenţiată. Trebuie 

de menţionat că o bună parte a întreprinderilor industrial din ţară sunt 

dotate cu tehnici şi tehnologii uzate moral şi fizic. Respectiv în 

vederea satisfacerii cerinţelor pieţii naţionale şi internaţionale 

(modernizarea, standardizarea, designer), întreprinderile necesită 

investiţii mari. 

În vederea creşterii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

este necesară promovarea procesului inovaţional în cadrul 

întreprinderilor antreprenoriale. Pentru a susţine dezvoltarea 

activităţii de inovare în cadrul IMM, a fost elaborată, de către AITT, 

Concepţia de dezvoltare a antreprenoriatului inovaţional în 

Republica Moldova. Cu acelaşi scop, pe parcursul anilor 2010-2011 

au fost realizate un şir de activităţi: conferinţe naţionale şi 

internaţionale, mese rotunde, expoziţii. În anul 2010, în urma 

cooperării a întreprinderilor mici şi mijlocii cu instituţiile de 

cercetare şi inovare la nivel naţional, peste 50 de întreprinderi au 

implementat rezultatele inovaţiilor şi au fost stabilite 16 acorduri noi 

cu instituţiile naţionale de cercetare, prin intermediul Proiectelor de 

Inovare şi Transfer Tehnologic. Concomitent au  fost deschise: 

Filiala Incubatorului de Inovare „Inovatorul” la Bălţi, filial Parcului 

„InAgro” la Cahul.[17] 

În scopul optimizării şi eficientizării potenţialului 

întreprinderilor şi instituţiilor în elaborarea, utilizarea şi gestionarea 

obiectelor de proprietate intelectuală Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală(AGEPI) a lansat noul tip de servicii – 

Prediagnoza Proprietăţii, care, începînd cu anul 2009 se acordă în 

sprijinul IMM. În anii 2009-2010, circa 1039 de IMM-ri au obţinut 

titluri de protecţie asupra obiectelor de proprietate intelectuală.[17] 

În anul 2011 la AGEPI au fost depuse 6811 cereri de 

înregistrare  a OPI(obiecte de proprietate intelectuală), dintre care 

6391 de cereri s-au referit la obiectele de proprietate industrial, dintre 
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care 2302 cereri provin de la solicitanţii naţionali, iar 4509 – de la cei 

străini. Cele mai solicitate OPI rămîn a fi mărcile- 5794 de cereri, cu 

6,2% mai mult decît în anul 2010, dintre care doar 1508 cereri sunt 

de la solicitanţii naţionali. În urma examenării cererilor depuse, în 

anul 2011 au fost eliberate 2251 de titluri de protecţie, dintre care 

1491-mărci, 221-brevete de invenţie, 15-soiuri de plante, 84-

desene/modele industrial, 440-opere protejate prin dreptul de autor şi 

drepturi conexe.[18] 

3% 7%

65%

4%

1% 19%

1%0%
Invenții

Brevete de scurtă durată

Mărci 

Desene/modele industriale

IG, DO, STG.

Soiuri de plante

Înregistrarea operelor

Înregistrarea titularilor marcajelor de 
control

     Diagrama 2. Certificate eliberate total în anul2011. 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor [www.agepi.md]     

În conformitate cu bilanţul activităţii AGEPI pe anul 2011, 

cele mai active universităţi în domeniul brevetării invenţiilor sînt: 

USM(24 cereri şi 21 brevete); USMF„N.Testimiţanu”(12cereri şi 

13brevete), UTM(16 cereri şi 16brevete); Institutul de Fizică 

Aplicată(16 cereri şi 20brevete); Institutul de Genetică şi Fiziologie a 

Plantelor(12 cereri şi 12 brevete); Institutul de Energetică(18 cereri şi 

10 brevete); Institutul de Energie Electronică şi Nanotehnologii 

„D.Ghitu”(16 cereri şi13 brevete); Institutul de Chimie (9 cereri şi 6 

brevete); Institutul de microbiologie şi Biotehnologie (5 cereri şi 5 

brevete). [18] 

Trebuie de menţionat că dezvoltarea antreprenoriatului şi 

practicarea procesului inovaţional în cadrul întreprinderilor în mare 

parte depinde de potenţialul  de resurse umane. Procesul inovaţional, 

în mare parte,  depinde de activitatea de cercetare - dezvoltare atît la 

nivel micro, cît şi macro.(Tabelul 5) 
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Tabelul 5.  

Cercetători din activitatea de cercetare-dezvoltare pe 

domenii ştiinţifice 
 Anii  Abaterea 

2010/2009 

 +/- 
2007 2008 

 

2009 

 

2010 

 

Cercetători pe domenii 

ştiinţifice, total 

2592 3471 3561 3267 -294 

Şt ale naturii 807 1110 1106 1134 +28 

Şt tehnice 507 650 604 482 -122 

Şt medicale 399 422 474 478 +4 

Şt agricole 439 574 578 496 -82 

Şt sociale 162 382 415 314 -101 

Şt umaniste 278 333 384 363 -21 

Sursa:  elaborat de autor, în baza materialelor Anuarului  statistic 2011 p.176 
 

Conform datelor prezentate în tabel numărul cercetătorilor din 

activitatea de cercetare-dezvoltare pe domenii ştiinţifice în pentru 

ultimul an(2010)scade, dar în perioada anilor 2007-2009se o observă 

o creştere. Reducerea numărului de cercetători total, este 

condiţionată de reducerea acestora aproape în toate tipurile de ştiinţe, 

mai ales tehnice(-122) şi sociale(-101). O creştere neînsemnată, se 

atestă doar la ştiinţe ale naturii(28) şi la ştiinţe medicale. În ultimii 

ani ştiinţa devine mai puţi atractivă pentru tinerii absolvenţi, atît din 

motivul finanţelor, cît şi a perspectivelor de autorealizare.  

 Tabelul 6. 

Corelaţia dintre numărul de cercetători şi cheltuieli interne 

pentru activitatea de cercetare – dezvoltare pe domenii ştiinţifice 

pentru anul 2010 
Indicatorul Domenii ştiinţifice 

Tota

l 

Şt ale 

naturii 

Şt 

tehnice 

Şt 

medicale 

Şt agricole Şt sociale Şt umaniste 

Su

ma  

% Su

ma  

% Su

ma  

% Su

ma  

% Su

ma  

% Su

ma  

% 

Numărul de 

persoane(om) 

3267 11

34 

34,7 48

2 

14,

75 

47

8 

14,

63 

496 15,

18 

31

4 

9,61 36

3 

11,1 

Cheltuieli 

interne 

curente(mii 

lei) 

2918

53,7 

10

37

50,

4 

35,5 56

92

2,

6 

19,

5 

31

03

1,6 

10,

63 

561

22,

5 

19,

2 

20

20

8,7 

6,92 23

81

7,9 

8,16 

Sursa:  elaborat de autor, în baza materialelor Anuarului  statistic 2011 p.176-177 

 

Respectiv, observăm  că cea mai mare pondere a 

cheltuielilor(35,5%) din total cheltuieli interne în anul 2010 le revine 

ştiinţelor ale naturii, unde respectiv sunt cei mai mulţi cercetători în 
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acelaşi an, fapt ce  confirmă că cea mai mare problemă pentru 

Republica Moldova sunt finanţele. 

Un alt aspect care urmează a fi menţionat este cultura 

antreprenorială slab dezvoltată în pofida creşterii considerabile a 

numărului întreprinderilor mici. Deşi, comunitatea donatorilor 

continuă să acorde asistenţă pentru dezvoltarea serviciilor de 

consultanţă în afaceri pentru micro întreprinderi şi întreprinderile 

mici, iar Guvernul a modificat planurile de studii secundare, ale 

şcolilor profesionale şi instituţiilor de învăţământ superior, 

introducând discipline specializate în domeniul antreprenoriatului, 

totuşi, sectorul rămâne sub-dezvoltat. [20] O bună parte din 

antreprenori nu conştientizează necesitatea de consultanţă în afaceri. 

Oaltă problemă este că: există foarte puţini prestatori de servicii 

de consultanţă în afaceri de calitate, capabili de a desfăşura o activitate 

durabilă fără sprijinul donatorilor, în acelaşi timp întreprinderile duc 

lipsă de informaţie şi servicii profesionale de consultanţă.  Drept 

urmare din cauza cererii mici pentru produsele şi serviciile prestate 

centrele de instruire şi consultanţă nu pot supravieţui. 

Cert este faptul că sectorul întrepinderilor mici şi mijlocii are  

un aport semnificativ în crearea locurilor de muncă şi formarea 

păturii medii - baza stabilităţii sociale a societăţii. Din aceste 

considerente şi bazîndu-se pe experienţa şi principiile de susţinere a 

business-ului mic şi mijlociu în ţările UE, politica industrială a 

Republicii Moldova este orientată spre dezvoltarea şi consolidarea în 

continuare a acestui sector.  

Dezvoltarea şi susţinerea antreprenoriatului, a întreprinderilor 

mici şi mijlocii este o parte componentă a tuturor direcţiilor 

aspectelor politicii industriale şi include[21] : 

 perfecţionarea   bazei   legislative   pentru   susţinerea  business-

ului  mic  şi mijlociu  în conformitate cu Carta Europeană pentru 

întreprinderile mici adoptată de către Comisia Europeană în a.2000; 

 simplificarea în continuare a procedurii de  înregistrare şi 

autolichidare a întreprinderilor mici şi mijlocii, a sistemelor de 

contabilitate şi rapoarte statistice, impozitare, licenţiere şi certificare; 

  formarea  la generaţia tînără a spiritului antreprenorial, inclusiv 

prin includerea în programele şcolare de studii a cursurilor speciale; 

  dezvoltarea sistemului de leasing a utilajului tehnologic pentru 

organizarea producerilor industriale mici; 



 130 

  crearea centrelor regionale de instruire, recalificare şi formare 

continuă a specialiştilor (manageri, contabili, jurişti); 

  simplificarea procesului de transmitere în arendă, cu 

răscumpărarea ulterioară sau în condiţii de leasing, a spaţiilor 

disponibile, a utilajului tehnologic şi mijloacelor de transport.  

O condiţie importantă pentru  creşterea stabilităţii economiei  

şi a competitivităţii acesteia este dezvoltarea procesului de integrare 

reciprocă a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi cu 

întreprinderile industriale mari. Asemenea integrare asigură efectul 

de sinergie, care se manifestă printr-o creştere mai înaltă a eficienţei 

sistemelor integrate în comparaţie cu dezvoltarea de sine stătătoare a 

întreprinderilor în parte. În legătură cu aceasta va fi propus un 

program special de creare şi susţinere a unei  forme mai progresiste 

de dezvoltare a integrării – clustere inovaţional-industriale, care ar 

include principalele întreprinderi industriale, întreprinderile mici şi 

mijlocii, firmele de cercetare - implementare şi de consultanţă. [21]  
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METODELE MODERNE DE ORGANIZARE A 

MANAGEMENTULUI COSTURILOR 

 

Andrei POPA,  
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Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 
Currently in the Moldovan market the price competition prevails, 

which in turn imposes on producers limitations of the cost, therefore the 

cost management organization through the modern methods, is of great 

importance in business management. 

 

In prezent întreprinderile dispun de un portofoliu variat de 

metode şi instrumente moderne ce asigură managementul efectiv a 

costurilor, incluzând atât metodele tradiţionale (clasice) ce includ 

culegerea informaţiilor primare, prelucrarea lor contabilă şi analiza 

modului de alocare a resurselor, plasând în centrul atenţiei nivelul şi 

structura, orientânduse doar pe consumătorii externi (rapoartele 

statistice şi financiare), cât şi metode noi cu viziunea concentrată pe 

consumătorii interni a informaţiei. Atât Caraman S. şi Cuşmăunsă 

R.[1, p.10], cât şi Vahruşina M.A. [6, p.32]  Carpova T.P. [9, p.30], 

clasifică metodele managementului costurilor în felul următor: 

Elementele de bază ale metodei contabilităţii: documentare, 

inventarierea, conturi şi dubla înregistrare, evaluarea, calculaţia, 

rapoarte financiare interne; 

Planificarea, bugetarea; 

Metode statistice: metoda indiciilor;  

Procedeele analzei economice: analiza factorială; 

Metodele economico-matematice – programarea liniară, 

programarea extrapolării, matriţa,arborele de decizie. 

Ansamblul metodelor şi instrumentelor utlizate în gestiunea 

costurilor reprezintă mecanismul managementului costurilor.  În 

continuare, se propune gruparea metodelor după funcţiile 

managementului costului: 

1. Previziunea şi planificarea costurilor:  bugetarea, ingineria 

valorii, costul ţintă (Target Costing), costul ciclului de viaţă (Life 

Cycle Costing), analiza SWOT; metoda CVP (Cost-Volume-
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Profit Analysis); managementul strategic al costurilor (SCM) şi 

analiza strategică a costurilor (SCA);  

2. Organizarea: benchmarking-ul costurilor, reengeeniring-ul, just 

in time, lanţul valoric, gestiunea continuă a costului (Kaizen 

Costing), centre de responsabilitate, centre de cost; 

3. Calculaţia costurilor:  metoda Georges Perrin (GP), metoda 

normativă, metoda standard – cost, metoda THM, metoda direct-

costing, metoda preţ-cost, etc.; 

4. Controlul costurilor: analiza abaterilor, controlul bugetar, tabloul 

bord, reporting-ul (Responsability Accounting), balanced 

Scorecard (BSC). 

În urma cercetării efectuate privind metodele 

managementului costurilor utilizate la întreprinderi, Xydias-Lodo 

M., D.Forsaith şi C. Tilt s-au obţinut următoarele rezultate, 

prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Aplicarea metodelor managementului costurilor la 

întreprinderi 

Metode managementului costurilor Ponderea întreprinderilor ce 

aplică metoda (%) 

Metoda costurilor totale (Absorption 

costing) 

32,3 

Metoda costurilor directe (Direct  

costing) 

29,2 

Costul ciclului de viaţă (LLC) 9,3 

Metoda cost-volum-profit (CVP) 20,5 

Bugetul operaţional 90,1 

Capital budgeting 78,3 

Cash flow budgets 86,3 

Metoda costurilor ţintă 6,8 

Planificarea stategică 81,4 

Benchmarking 57,4 

Sursa: elaborat în baza[17] 

Acest studiul demonstrează că, din varietatea metodelor ce 

prezintă teoria şi practica managerială a costurilor, întreprinderile 

preferă totuşi aplicarea metodelor tradiţionale ale managementului 

costurilor: bugetul şi planificarea strategică. Utilizarea bugetelor este 

larg răspândită în toate ţările, ceea ce demonstrează un alt studiu 
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prezentat în tabelul 2, ce a evedenţiat o serie de asemănări şi 

deosebiri interesante între practicile bugetare din diferite ţări.  

Tabelul 2. Analiza elaborării bugetelor la întreprinderi din diferite 

ţări. 

 SUA Japo-

nia 

Aust-

ralia 

Marea 

Britanie 

Oland

a 

Ponderea companiilor 

care întocmesc un 

buget general complet 

(%) 

91 93 100 100 100 

Ponderea companiilor 

în care managerii 

departamentali 

participă la dezbaterile 

comisiei bugetare  (%) 

 

78 

 

67 
 

- 

 

- 

 

82 

Clasificarea 

obiectivelor bugetare 

în ordinea importanţei 

lor pentru managerii 

departamentali 

– cel mai important 

   

1.ROI – rentabilitatea 

investiţiilor 

2.Rezultatul activităţii 

operaţionale 

3.Venituri din vânzări 

4. Costurile de 

producţie  

1 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

3 

Sursa: elaborat în baza[10, p.252] 

Se observă din datele tabelului 1.3. că managerii americani 

preferă o participare mai activă şi consideră rentabilitatea investiţiilor 

drept cel mai important obiectiv bugetar, prin contrast managerii 

japonezi preferă mai puţină participare şi consideră că veniturile din 

vânzări reprezintă cel mai important obiectiv bugetar. 

Metodele moderne a managementului costurilor rectifică 

neajunsurile metodelor tradiţionale şi le complectează. În continuare 

prezentăm unele metode moderne ce se aplică tot mai des în 

managementul costurilor întreprinderilor. 
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Sistemul Target-Costing şi Kaizen Costing 

De obicei reducerea costurilor la întreprinderi se realizează 

prin reducerea cheltuielilor generale şi administrative şi comerciale. 

Însă managerii nu iau în calcul mărimea costurilor efectuate la etapa 

proiectare-dezvoltare, de aici şi rezultă scopul de bază, şi anume 

proiectarea produsului a cărui cost v-asigura întreprinderii nivelul 

dorit a profitului.  

Pentru prima dată metoda target-costing, a fost implimentată în 

cadrul companiei japoneze Toyota  constructoare de autovehicule în 

1965, iar unele aspecte ale modelului au fost utilizate de compania 

General Electric încă din 1947. In SUA, doar în 1980 implimentarea 

metodei target-costing a înregistrat succes în corporaţiile 

prelucrătoare. Sistemul target-costing: 

 este metoda de reducere a costului pe parcursul întregului ciclu 

de viaţă al produsului: fie prin modificarea caracteristicilor 

produsului care să nu altereze valoarea percepută de client fie 

prin ameliorare a metodelor de aprovizionare, producţie şi 

comercializare;  

 este o metodă de calculaţie a costurilor orientată spre piaţă, 

având la bază regula potrivit căreia piaţa dictează preţurile de 

vânzare şi nu costurile întreprinderilor;  

 ecuaţia fundamentală este: „Costul ţintă = Preţul ţintă – 

Profitul ţintă”. costul ţintă este susţinut de o matrice 

organizaţională în care organizarea funcţională verticală 

(responsabilitatea profesională) se impleteşte cu cea orizontala 

(responsabilitatea faţă de managerii echipelor 

interdepartamentale responsabile de produs). Se crează astfel 

premisele aplicării managementului participativ în conducerea şi 

gestionarea întreprinderilor, se dezvoltă responsabilitatea 

manageriala a conducătorului întreprinderii, produsului, 

proiectului etc., dar şi cea profesională a specialiştilor din 

compartimentele funcţionale, urmărind atingerea obiectivului 

stabilit prin strategia întreprinderii: costul ţintă;  

 implică o echipă formată din specialişti de la diferite 

departamente ale întreprinderii care au responsabilitatea de a 

determina un preţ de vânzare acceptabil de întreprindere, 

precum şi identificarea posibilităţilor de reducere a costului, în 

acest caz membrii echipei de proiectare încep eliminarea 
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costurilor, care nu produc valoare, prin îmbunătăţirea designul 

produsului şi modificarea procesului de producţie; 

 metoda de gestiune modernă care utilizează tehnici evaluate cu 

privire la studierea pieţei, analiza valorii, reducerea diversităţii, 

tehnologia de fabricaţie şi parteneriat cu furnizorii.  

Sakurai M. în 1989 a descris complexitatea şi integritatea 

metodei prin următoarea definiţie: „Target-Costing este metoda 

managementului costurilor utilizată în reducerea costurilor atribuite 

produselor pe toată perioadă ciclului de viaţă, prin  reuniunea 

subdiviziunilor de producţie, cercetare, marketing, economice şi 

inginereşti a întreprinderii” 

Comparativ cu sistemul target-costing, care după părerea mai 

mutor cercetători a fost creeată în Japonia în baza conceptului 

american value engineering (VE) sau a managementului calităţii 

totale (TQM), metoda Kaizen-Costing are rădăcini exclusiv nepone. 

In literatura de specialitate se pune accentul pe relaţii ce există între 

sistemul Target-Costing şi Kaizen-Costing: fiind elementele 

managementului costului ce urmăresc practic unu şi aceeaşi scop, 

însă la diferite faze a ciclului de viaţă a produsului şi utilizând 

instrumente diferite. 

Metoda Kaizen Costing este orientat pe îmbunătăţirea fiecarui 

proces din fişa tehnologica a produsului, scopul principal fiind 

eliminarea pierderilor. Imbunătăţirea proceselor asigură eficienţa 

fabricaţiei, asigură maximizarea valorii produsului corespunzator cu 

cerinţele consumatorului, o diferenţiere calitativa a acestuia, ceea ce 

il face mai atractiv, clientul fiind mai interesat sa-l cumpere.  

Costurile de implementare acestei metode sunt reduse, deoarece se 

bune accentul pe utilizarea mai eficientă a resurselor existente şi nu 

presupune investiţii mari în ameliorarea tehnologiei. 

Printre factorii care ar putea împiedica implementarea, metodei 

Kaizen Costing şi obţinerea rezultatelor bune la întreprinderile ce 

produc materiale de construcţie, este profilul psihologic, care nu 

favorizează înfăptuirea cerinţelor acestui tip de management. 

La fabricarea produselor inovaţionale cu durata scurtă a 

ciclului de viaţă se pune accentul pe utilizarea metodei Target 

Costing, iar în cadrul industriilor cu durata ciclului de viaţă mai 

lungă, întreprinderile din Japonia se focusează pe metoda Kaizen 

Costing.  
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Sistemul Just In Time (JIT) - poartă denumire de producţia 

în flux continuu, producţie fără stocuri, sistemul de producţie 

repetitiv, producţie în ciclu scurt, Sistemul Toyota sau competiţia 

bazată pe timp (CBT). JIT constă într-un şir de operaţiuni care în 

mod direct micşorează inventarul şi reduce necesitatea de depozitare 

şi personalul implicat în acţiunile date.  

Cele mai eficiente aplicări ale JIT au fost în producţia 

recurentă (repetitivă), operaţii în care grupuri de produse standard 

sunt realizate cu mari viteze şi în mari volume, cu materiale ce se 

mişcă într-un flux continuu. Uzinele de automobile Toyota, unde a şi 

luat naştere în anii 1970 noţiunea de JIT, sunt probabil şi cele mai 

bune exemple de utilizare a JIT în producţia recurentă. În aceste 

uzine, fluxul continuu de produse face ca planificarea şi controlul să 

fie foarte simple. Utilizarea cu succes a JIT este foarte rar întâlnită în 

atelierele mari şi complexe unde planificarea şi controlul producţiei 

sunt extrem de complicate. 

Eliminarea cheltuielilor inutile este ideologia ce stă la baza 

JIT şi aceste pierderi reprezintă: 

 supraproducţia – trebuie de făcut doar strict necesarul curent; 

 timpul de aşteptarea – coordonarea fluxurilor între operaţii şi 

balansarea dezechilibrelor de încărcare cu muncitorii şi echipamentul 

flexibil; 

 transportul – designul încăperii de producţie pentru a elimina 

excedentul de transportare; 

 producţia inutilă – eliminarea tuturor etapelor de producţie 

inutile; 

 stocurile staţionare – eliminarea prin mărirea ratelor de producţie 

şi coordonarea mai bună a ratelor de producţie între centrele de 

lucru; 

 rebuturile – eliminarea rebuturilor şi inspecţia; crearea produselor 

perfecte. 

Cheltuielile inutile determină perfecţionarea continuă, ce 

reprezintă un motiv cheie pentru succesul acestui mod de producţie. 

Aplicarea principiilor metodei JIT simplifică procesul de 

evidenţă a costurilor de producţie, reglementarea şi controlul 

acestora. Evidenţa materialelor şi a producţiei neterminate(în curs de 

execuţie) se efectuează în acelaşi cont. Majoritatea costurilor 

indirecte la aplicarea metodei JIT, trec în structura costurilor directe 
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(muncitorii de participă direct la procesul de producţie concomitent 

şi deservesc utilajul). Metoda calculaţiei costurilor produselor în 

sistemul JIT a primit câteva denumiri: endpomt costing, backflush 

costing, delayed costing, post-deduct costing.[10, p.361] 

Producţia JIT depinde de un sistem de management al calităţii 

totale (TQM). Un JIT de succes evoluează paralel cu o cultură a 

TQM la nivelul întreprinderii. Fiecare muncitor şi manager trebuie să 

fie la fel de implicat în TQM ca şi în JIT. Devotamentul total de 

producţie a produselor de calitate perfectă şi devotamentul total 

producerii producţiei pentru livrarea rapidă la clienţi au un lucru în 

comun: ambele concepte sunt concentrate asupra scopului general al 

clienţilor satisfăcuţi. 

 La baza JIT la uzinele Toyota stă un sistem de planificare şi 

control al producţiei numit Kanban. Kanban-ul înseamnă cartelă sau 

marcă. În general aceste cartele înlocuiesc multe din formularele de 

control ale producţiei în cadrul uzinei sau fabricii. Este important de 

menţionat că în cazul orarelor fixe şi stabile de producţie, deciziile 

prioritare sunt rutine, în aşa fel planificarea şi controlul la nivel de 

secţie este redus la planificarea şi controlul mişcării comenzilor 

dintre centrele de lucru. 

 Conform unor experţi în domeniul managementului, JIT 

poate, şi în cele mai multe cazuri este de dorit, să fie însoţit de o 

metodă de management al costurilor bazată pe măsurarea efectivă şi 

cât se poate de precisă a activităţii întreprinderii. Activity-Based 

Management (ABM) foloseşte analize economice detaliate ale 

principalelor activităţi ale întreprinderii în scopul de a îmbunătăţi 

deciziile strategice şi operaţionale. ABM măreşte precizia informaţiei 

referitoare la costuri printr-o mai precisă evidenţiere a legăturilor 

dintre costurile indirecte şi produse şi/sau segmente de cumpărători. 

Sistemele tradiţionale de contabilitate distribuie costurile indirecte 

folosind drept unităţi de măsură empirice timpii de muncă, orele de 

funcţionarea a utilajelor etc. ABM ţine evidenţa costurilor indirecte 

având în vedere activitatea generatoare, care poate fi apoi urmărită 

până la produse sau clienţi. 

Managementul strategic al costurilor (SCM) şi analiza 

strategică a costurilor (SCA). In prezent, complexitatea în mediul 

de afaceri solicită ştiinţei şi practicii perfecţionarea continuă a 

metodelor şi tehnicilor managementului costurilor. Conceptul de 

management strategic al costurilor este prezentat desfăşurat în 
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lucrările lui Colin Drury [7, 8], care pune la baza managementului 

costurilor utilizarea a trei metode: 

1) Analiza lanţului valoric - în veziunea 

managementului strategic reprezintă setul de activităţi ce creează 

valoare pentru întreprindere. Aceasta este considerată a fi cea mai 

pertinentă metodă de dirijare eficientă a costurilor, vizând 

maximizarea diferenţei dintre intrări şi ieşiri (maximizarea valorii 

adăugate). În tabelul 3 sunt prezentate diferenţele între conceptele de 

bază ale managementului costurilor şi  a managementului strategic al 

costurilor. 

Tabelul  3.  Obiectivele diferenţiate ale managementului 

costurilor şi a managementului strategic al costurilor 

Indicatorii Managementul 

costurilor 

Managementul strategic 

al costurilor 

Analiza costurilor  Din punct de vedere al 

produsului, furnizorului şi 

a funcţiei 

Din punct de vedere al 

diferitor etape a lanţului 

valoric 

Sarcinile gestiunii 

costurilor 

Reglementarea creşterii 

costurilor 

Reducerea costurilor 

Accentul gestiunii 

costurilor 

Poziţia internă în cadrul 

întreprinderii 

Intreprinderea este 

vizualizată într-ul lanţ 

valoric unic cu furnizorii şi 

consumatorii 

Scopul gestiunii Planificarea, organizarea, 

control 

Toate scopurile se 

efecuează în dependenţa de 

poziţia strategică a 

întreprinderii 

Viziunea asupra 

costurilor 

Costurile – funcţia 

volumului de producţie 

fabricată: costuri fixe şi 

variabile 

Costurile – funcţia 

alegerilor strategice 

Cost driver – 

inductorii costurilor 

Volumul producţiei 

fabricate 

Inductorii de natură 

operaţională şi structurale 

Sursa: elaborat de autori 

2) Poziţionarea strategică -  influenţează 

managementul costului, conform strategiei alese de întreprindere, 
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pentru a atinge avantajul competitiv. Conform diagramei lui Porter 

[5] aceste strategii sunt axate pe cost (lideri în baza costurilor 

reduse), pe produse diferenţiate. 

3)  Analiza şi gestiunea inductorilor de costuri. 

Cercetătorul Căpuşneanu S.  defineşte inductorii de costuri prin 

diverse definiţii: 

 În sens strategic, prin inductor de cost se înţelege factorul 

care cauzează sau produce o schimbare la nivel de cost. 

Acest sens este ilustrat de Michaer Porter, care se referă la 

factorii de eficienţă pe termen lung ai activităţilor. 

 În sens contabil, inductorul de cost presupune acea cauză a 

producerii de modificări în natura costurilor ce urmează a 

fi alocate. Din punct de vedere contabil, activităţile sunt 

consumatoare de resurse şi sunt bazate pe factorii 

declanşatori care stau la baza lor. 

 În sens comensurabil, prin inductor de cost se percepe 

unitatea de măsură a activităţii. De fapt, inductorul de cost 

este factorul ce generează apariţia cheltuielilor cu 

consumul de resurse (capacităţi).  

In 1990 în baza teoriei managementului strategic al 

costurilor a fost elaborată  o metodă nouă a managementului 

costurilor, şi anume „Analiza strategică a costurilor” (strategic cost 

analysis - SCA). Conform acestei metode  întreprinderea este 

analizată la nivelul competitivităţii în sector (value chain).  

Realizarea sistemului SCA include patru etape: 

1. Determinarea lanţului valoric a ramurii; 

2. Identificarea inductorilor de cost; 

3. Analiza inductorlor de cost; 

4. Formarea sistemului de activităţi în care 

întreprinderea v-a obţine avantaje competitive. 

Luând în considerare mediul de afaceri aflat în continuă 

schimbare, managerul pe costuri trebuie să înţeleagă clar direcţia în 

care se îndreaptă întreprinderea şi interdependenţele între funcţiile 

sale economice. Informaţiile contabile sunt utile în implementarea şi 

evaluarea strategiei, de asemenea susţin iniţiative strategice, cum ar 

fi: îmbunătăţirea productivităţii, reproiectarea şi restructurarea 

activităţii. 
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Costul ciclului de viaţă - Life Cycle Costing (LCC) 

Ciclurile de viaţă ale produselor sînt din ce în ce mai scurte, 

ceea ce face din bugetarea şi calculaţia preţurilor prin metoda ciclului 

de viaţă o practică preferată din ce în ce mai des. 

Un efect major în optimizarea costurilor poate fi atins prin 

aplicarea metodei LLC. Pentru prima dată acest concept a fost 

utilizat în cadrul proiectelor aparări naţionale în SUA.  

Implementarea tehnologiilor noi a determinat aplicarea metodei LCC 

şi în întreprinderile private. Cauzele ce au provocat trecerea se 

consideră a fi: 

 Reducerea bruscă a ciclului de viaţă a produselor; 

 Majocarea costului iniţierii procesului de producţie a 

produselor noi; 

 Determinarea costurilor şi veniturilor produsului la 

etapa proiectării-cercetării, care sunt lungi şi 

costisitoare. 

Se cunoaşte că produsul parcurge cinci etape a ciclului de 

viaţă: 

Etapa de cercetare şi planificare a produsului. La aceasta etapă 

întreprinderea suportă cheltuieli mari pentru  studii şi 

experementarea produsului. Calculaţia tradiţională desiori include 

aceste cheltuieli în cheltuieli generale şi ca rezultat ei nu sunt 

atribuiţi produsului şi suma totală a acestor cheltuieli nu se cunoaşte. 

De aceea aceste cheltuieli trebuie să fie determinate exact. 

Introducere – la aceasta etapă de lansarea produsului pe piaţă, 

întreprinderea efectuează cheltuieli considerabile în promovarea 

produsului, deseori veniturile din vânzări la această etapă nu acoperă 

costurile de producţie. 

Creşterea - când produsul devine acceptat şi pătrunde pe piaţă, 

asistăm la o creştere rapidă a vânzărilor. La aceasta etapă se pune 

accentul pe elaborarea sistemului efectiv de distribuţie produsului 

până la consumător. 

Maturitatea produsului – la aceasta etapă concurenţa în preţ 

devine mai intensivă şi accentuată, respectiv pragul de rentabilitate 

începe să se reducă şi întreprinderile încearcă să reducă costurile, 

pentru a menţine profitul. 

Etapa stagnării, declinului şi scoaterea produsului din 

producţie. Odată cu decizia luată de întreprindere de a exclude 
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produsul din nomenclator,  aceasta suportă cheltuieli ce pot include 

vânzarea utilajelor eliberate sau reproducerea activelor. 

Viziunea în retrospectivă a etapelor ciclului de viaţă a 

produsului permite să evedenţiem faptul că, costurile produsului se 

repartizează neechilibrat pe toată durată a ciclului de viaţă. De aceea 

costurile ce nu se atribuie procesului de producţie şi realizării, 

trebuie să se includă în costul de producţie sistematic pe parcursului 

duratei totale a ciclului de viaţă a produsului. 

 Deci, principiul de bază a metodei LLC poate fi formulat în 

felul următor: „previziunea şi managementul costurilor pentru 

producţie la etapa de proiectare a produsului”.  

Ingineria Valorii, încadrată impropriu cu scopul reducerii 

costurilor, poate fi considerată drept o metodă managerială 

complexă, bine conturată, care apelează la obţinerea funcţionalităţii 

şi eficienţei întreprinderii. Conform viziunilor lui L.W. Crum, 

„ingineria valorii” constă dintr-o serie de procedee sistematice, 

orientate către realizarea funcţiunilor necesare cu un cost minim, fără 

a neglija calitatea, fiabilitatea, performanţa şi livrarea. În esenţă, 

„analiza, reducerea valorii” este un procedeu care se desfăşoară pe 

etape, implicând aplicarea unor combinaţii unitare de tehnici noi, cu 

tehnici tradiţionale”[2; pag.56]. În definiţia generală a ingineriei 

valorii, cuvintele „cost minim” – fără ca acesta să fie în detrimentul 

calităţii şi fiabilităţii – sunt semnificative. Acestea înseamnă că, spre 

deosebire de activităţile obişnuite de reducere a costurilor, ingineria 

valorii nu permite diminuarea nivelului calităţii şi fiabilităţii. Totuşi, 

nivelul calităţii şi fiabilităţii specificate trebuie analizat cu mare grijă, 

pentru a stabili dacă corespunde dorinţelor consumatorilor.  

Din perspectiva lui N. B. Maynard, „ingineria valorii” este 

considerată drept o metodă de mărire a valorii produsului prin 

îmbunătăţirea relaţiei dintre funcţionarea şi costul lui [4; pag.23]. 

Observăm că „ingineria valorii” este explicată diferit, însă nu există 

atât de mare diferenţă în formularea esenţei ei. Printre obiectivele 

urmărite de analiza valorii este şi creşterea valorii de întrebuinţare a 

produselor, aceasta chiar şi în condiţiile în care costurile nu se reduc 

sau chiar cresc, dar într-o anumită limită. Rezultatele aplicării ei au 

demonstrat o reducere medie de 10-20% a costului total şi reduceri 

mult mai mari în costul unor componente particulare. Datorita ei se 

pot stabili costuri exacte pentru orice achiziţie din exterior şi pentru 

fiecare operaţiune de producţie.  
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În analiza valorilor, echipa de lucru va căuta să reducă 

costurile de producţie, fără să diminueze funcţiile de utilitate ale 

acestuia. În cadrul acestei metode, examinarea funcţiilor de bază ale 

sistemului organizatoric implică identificarea tuturor activităţilor 

existente în întreprindere, precum şi timpii şi costurile cu care 

acestea se realizează. 

În vederea materializării funcţiilor cu costuri şi timpi cât mai 

mici, vor fi selecţionate numai activităţile (valoarea lor) strict 

necesare din punct de vedere strategic pentru întreprindere, 

activităţile (valoarea lor) care să genereze avantaj competitiv în 

raport cu concurenţii acesteia. 

Costul unui produs rezultă şi în studiul valorii din însumarea 

costurilor efective pentru materii prime şi materiale cu cele pentru 

manoperă şi consumurile comune ale secţiilor. Introducerea 

cheltuielilor nu este recomandată, întrucât acesteia nu reprezintă un 

efort direct la realizarea produsului. Limita maximă a costului se 

stabileşte la nivelul costului maxim admisibil pentru fabricarea 

produsului după aplicarea „analizei valorii” şi trebuie să asigure 

organizaţiei, în condiţiile unui preţ de producţie dat, un profit care să 

influenţeze pozitiv rata rentabilităţii.  

Aşa, deci, metoda analizei valorii este de natură să orienteze şi 

să selecteze eforturile cercetărilor spre acele structuri ale costurilor 

care deţin ponderi exagerate în raport cu funcţia pe care o întâlnesc 

în utilitatea generala a produsului finit. Numai o astfel de abordare a 

problematicii costurilor de producţie poate să permită obţinerea unor 

produse cu caracteristicile unei economii moderne, cu un înalt grad 

de competitivitate. Spre deosebire de metodele clasice, care 

îmbunătăţesc ceea ce există, analiza valorii, analiza costurilor 

concepe sau reconcepe bunul în funcţie de necesităţi; se urmăreşte 

realizarea unei funcţii ignorând soluţia actuală. 

 

Balanced Scorecard (BSC) 

 

Tot mai mult sunt răspândite şi aplicate sistemele 

managementului costului strategic, unul dintre care fiind sistemul 

BSC. Funcţia de bază a acesteia constă în asigurarea culegerii, 

sistematizării şi analizei informaţiei pentru luarea deciziei strategice. 

BSC se consideră o parte componentă a sistemului managementului 

întreprinderii sau chiar nucleul acestuia.[3, 298] 
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 Aceast sistem a fost analizat de Chakravatthy B.S., Dearden 

J., Kaplan R.S. şi Norton D.P. şi alţii, în plus indicatorii tradiţionali 

în viziunea managerilor, economiştilor, analiştilor, acţionarilor şi-au 

pierdut valoarea.[12,13, 15] 

Primele modele de evaluarea rezultatelor activităţii 

întreprinderii aparute în 1920 au fost destul de simple şi se băzau 

exclusiv pe indicatori financiari. În anii 70-90 au apărut diferite 

concepte pentru aprecierea performanţei şi eficienţei activităţii 

întreprinderii, dintre care cele mai moderne în ultimii ani sunt 

sistemul indicatorilor de performanţă (BSC) şi valoarea economică 

adaugată (VEA) [11]. 

Balanced Scorecard ca instrument de măsurare grupează 

indicatorii cheie de performanţă financiari şi non-financiari în 

perspective cele mai fregvent utilizate fiind: finaciară, clienţii, 

procese interne, inovaţie şi invăţare.  Cele patru perspective oferă un 

echilibru între obiective pe termen scurt şi cele pe termen lung, între 

rezultate dorite şi factorii care conduc către acele rezultate, precum şi 

între obiectivele tangibile şi efectele intangibile. 

Acest sistem este exclusiv deoarece stabileşte relaţii reciproce 

de cauză-efect între indicatorii financiari şi non-financiari.[15, p. 31], 

iar Haas M. şi Kleingeld au demonstrat că sistemul BSC transformă 

sistemul de management al performanţei în sistemul de gestiune cu 

relaţii directe. [14] Profesoarea Nurreklit H. susţine că: „BSC – este 

un nstrument care permanent extinde limetele performanţei, ce au 

fost restrânse de calculaţie” [16, p. 81]. 

Avantajele aplicării metodei BSC: 

 Imbunătăţeşte managementul întreprinderii prin reducerea 

costurilor şi majorarea productivităţii; 

 Permite alinierea activităţilor operaţionale la planul strategic; 

 Permite – de multe ori pentru prima dată – implementarea reală şi 

punerea în aplicare a strategiei în mod continuu; 

 Vizibilitatea furnizată de Balanced Scorecard sprijina luarea 

deciziilor mai bune şi mai rapide la nivel de buget şi control a 

proceselor din întreprindere; 

 Oferă recunoaşterea meritelor individuale şi de echipa prin 

facilitarea legăturii dintre învăţare, performanţă şi recompensă. 

Problemele cu care se ciocnesc managerii la implementarea 

metodei BSC: 
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 Complexitatea determinării indicatorilor capitalului intelectual; 

 Lipsa informaţiei ce caracterizează preferinţele clienţelor, 

impiedică întreprinderea să obţină un tablou clar. 

O altă metodă ce poate fi utilizată în  managementul costurilor 

este benchmarkingul costurilor. Pentru prima dată benchmarkingul 

a fost utilizat de compania Rank Xerox în perioada crizei din 1979, 

pentru a-şi analiza costurile şi calitatea produselor proprii  în 

comparaţie cu produsele analogice a producătorilor companiei „Fuji” 

din Japonia.  

Minimizarea riscurilor, reducerea costurilor irecuperabile şi a 

celorlalte costuri strategice se poate realiza doar printr-o corecta 

evaluare a specificului activităţii întreprinderii în concordanţa cu 

cerinţele pieţei la momentul respectiv. Benchmarking-ul este o 

modalitate practică de detectare a carenţelor întreprinderii, în ceea ce 

priveşte costurile şi modalităţile de remediere a acestora. 

Aplicarea corectă a experienţei concurenţilor sau/şi a 

companiilor de succes permite reducerea costurilor, majorarea 

profitului şi de a optimiza alegerea corectă a strategiei pentru 

întreprindere. 
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Nowadays the industry of tourism in Moldova is focused on 

developing rural and wine tourism. The directions of implementation of the 

wine tourism in Cahul district is largely an analysis of theoretical and 

practical tools that can boost the potential of natural and anthropogenic 

wine tourism by developing and providing a stable and sustainable 

development of the tourism industry. Overall aim and objectives of the 

research were determined by the need to find concrete ways to exploit the 

tourism potential of Cahul and promote it as a tourist destination both 

domestically and internationally, analyzing the major obstacles that hinder 

the  tourism development and finding appropriate solutions to remove them 

as a reference model having successful international practice. 

 

Un turism durabil în raionul Cahul trebuie să acopere, în acord 

cu strategia de dezvoltare a turismului, toate formele şi activităţile 

din industria ospitalităţii, incluzînd turismul convenţional de masă, 

turismul cultural şi religios, turismul de afaceri, turismul rural, 

turismul vitivinicol şi ecologic şi turismul de tranzit.  

Întru realizarea obiectivelor de dezvoltare a turismului în 

raionul Cahul în perioada anilor 2008-2011 conform programului de 

dezvoltare s-a stabilit necesitatea următoarelor măsuri: 

 crearea unei agenţii raionale pentru turism; 

 elaborarea cu ajutorul experţilor autohtoni şi străini a 

programelor de formare şi dezvoltare a infrastructurii turistice; 

 acumularea (folosind pîrghiile cooperării internaţionale) a 

mijloacelor pentru construcţia unei reţele de hoteluri mici şi mijlocii, 

moteluri şi alte unităţi de cazare în localităţile cu atracţii turistice; 

 marketingul şi promovarea produsului naţional turistic [4].  

Procesul de orientare către durabilitate trebuie să fie, în mod 

normal, coordonat la nivel raional de către factorii guvernamentali şi 

susţinut de factori locali, la nivelul comunităţilor.  

Durabilitatea, pentru turismul raionului Cahul integrează trei 

aspecte independente: economic, social-cultural şi de mediu [5, 
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pag. 88]. Dezvoltarea durabilă implică permanenţă, ceea ce înseamnă 

că turismul durabil presupune utilizarea optimă a resurselor (inclusiv 

a diversităţii biologice), minimizarea impactului negativ economic, 

socio-cultural şi ecologic, maximizarea beneficiilor asupra 

comunităţilor locale şi asupra conservării naturii. Ca o consecinţă 

firească, durabilitatea se referă şi la structurile manageriale necesare 

în vederea îndeplinirii acestor scopuri.  

Scopul realizării dezvoltării turismului vitivinicol în raionul Cahul 

trebuie să fie subordonat programului raional de dezvoltare economică 

şi socială. Din această perspectivă putem menţiona că dezvoltarea 

turismului vitivinicol în raionul Cahul se înscrie în programul dezvoltării 

pe anii 2008-2011 şi anume la secţia „Turism” [21].  

Acţiunile pot acoperi scopuri economice (creşterea veniturilor, 

diversificarea şi integrarea activităţilor, controlul, potenţarea şi 

zonarea dezvoltării), scopuri sociale (ameliorarea stării sociale şi a 

inegalităţii distribuţiei veniturilor, protecţia patrimoniului socio-

cultural, participarea şi implicarea comunităţilor locale) ori scopuri 

ecologice (protejarea zonelor ecoturistice, conservarea şi utilizarea 

durabilă a biodiversităţii).  

Implementarea politicilor şi planului turistic în raionul Cahul 

ar trebui sa reprezinte o responsabilitate atît a autorităţilor publice 

locale cît şi a sectorului privat [6, pag 56]. Sectorul public răspunde 

de stabilirea planificării şi programelor, realizarea infrastructurii de 

bază, dezvoltarea anumitor atracţii turistice, stabilirea şi 

administrarea normelor de oferire a facilităţilor şi serviciilor, 

stabilirea măsurilor de administrare şi valorificare a teritoriului şi de 

protecţie a mediului înconjurător, stabilirea standardelor pentru 

pregătirea şi perfecţionarea în domeniul turismului, menţinerea 

sănătăţii şi securităţii publice.  

Sectorul privat răspunde de dezvoltarea serviciilor de cazare, a 

operaţiunilor agenţiilor de turism, de activitatea întreprinderilor 

comerciale cu specific turistic, şi se bazează pe infrastructură, pe 

dezvoltarea unor atracţii turistice şi promovarea acestora prin 

activităţi specifice de marketing. 

Crearea unei destinaţii turistice vitivinicole este un proces pe 

termen lung, care necesită o planificare strategică, nivel ridicat de 

investiţii şi îmbunătăţire continuă. Majoritatea experţilor sunt de acord 

că acesta va include mai multe faze, după cum este ilustrat în Figura 1.  
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Figura 1. Procesul de dezvoltare a turismului vitivinicol 

Sursa: Elaborată de autor după [7, pag 56-68] 

Pentru dezvoltarea turismului vitivinicol în raionul Cahul şi 

eventual implementarea programului „Drumul Vinului” este necesar de 

a trece prin fiecare etapă a procesului de dezvoltare prezentat mai sus.  

Prima etapă  include o analiză a condiţiilor existente şi de a le 

plasa pe o scară  - un nivel ridicat, mediu sau redus. La această fază 

trebuie să analizăm mai multe elemente: 

1. Numărul fabricilor de vinuri şi a partenerilor (cel puţin 3).  

În raionul Cahul există 11 fabrici vinicole fiind dispersate pe 

întreg teritoriul. Cele mai importante dintre ele, din punct de vedere al 

volumului de producţie, al calităţii vinurilor, al mărimii podgoriilor 

sunt: Vinia Traian, Grape Valley, Trifeşti. Interesul lor pentru atragerea 

turiştilor şi includerea fabricilor într-un traseu vinicol este exprimată şi 

prin încercările de amenajare a unor săli de degustaţie precum şi 

promovarea activă prin diverse mijloace cum ar fi: partciciparea le 

diverse expoziţii (Forumul Agricol Transfrontalier, Sărbătoarea 

Vinului la Cahul, Festivalul Vinului din Chişinău cît şi alte evenimente 

internaţionale), editarea broşurilor, pliantelor precum şi prin crearea 

site-urilor (www.viniatraian.com ; www.grape-valley.com ), etc. 

Punctul forte pe care îl deţin aceste fabrici este că se află în 

imediata apropiere a unor obiective turistice importante cum ar fi: 

Grapey Valley – beciurile franţuzeşti; Vinia Traian – Valul lui Traian, 

Trifeşti – zona de agrement „La izvoare”, „La Mihăieş” ş.a. 

http://www.viniatraian.com/
http://www.grape-valley.com/
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Desigur este incontestabilă importanţa parteneriatelor. Relaţiile 

între fabricile de vinuri din raion cît şi alţi agenţi economici şi 

administraţia publică locală vin să sprijine dezvoltarea sectorului 

vinicol şi a turismului din zonă, conştientizînd beneficiile pentru toţi 

membrii reţelei.  

Nu este de neglijat nici faptul că raionul Cahul face parte din 

Euroregiunea Dunărea de Jos ceea ce îi oferă mai multe oportunităţi de 

a încheia parteneriate chiar şi la nivel transfrontalier. Una din aceste 

oportunităţi a fost valorificată recent în cadrul Forumului Agricol 

Transfrontalier şi a Expoziţiei Agricole Transfrontaliere (mai 2011) în 

cadrul căreia vinificatorii locali, naţionali dar şi din România au avut 

ocazia de a lega noi colaborări şi de a-şi împărtăşi experienţa. 

2. Existenţa atracţiilor şi evenimentelor vinicole. 

Raionul Cahul deţine un potenţial turistic destul de bogat şi 

variat ceea ce este atît de necesar pentru dezvoltarea oricărei forme de 

turism. Chiar neavînd puncte tangenţiale cu vinificaţia, acestea pot fi 

introduse în trasee vinicole fiind strategic combinate cu vizite la 

fabrici, asociate cu diverse activităţi mai ales că majoritatea se află în 

spaţiul rural iar practica internaţională demonstrează strînsa legătură 

între turismul vitivinicol, ecoturism, turismul rural, culinar, etc. 

În privinţa evenimentelor vitivinicole putem menţiona în primul 

rînd Sărbătoarea Vinului şi unele expoziţii ocaziţionale. Însă aceste 

evenimente ar putea fi organizate mai des mai ales în cadrul 

festivalurilor internaţionale de muzică şi dans popular, cum ar fi: 

Festivalul Internaţional „Nufărul Alb”, „Bobocelul”, or. Cahul, 

„Dulce-i floare de salcîm”, s. Văleni, ş.a. 

3.  Distanţe de la aeropoarte/puncte de frontieră/ centre 

urbanistice. 

Din această perspectivă, putem menţiona că raionul Cahul are o 

amplasare avantajoasă.  

Raionul Cahul este situat în partea de sud-vest a Republicii 

Moldova (45º 50’ grade latitudine nordică şi 28º11’ longitudine estică), pe 

Cîmpia Prutului Inferior, la o altitudine de 119 m deasupra nivelului mării. 

Hotarele de vest ale raionului sunt învecinate pe râul Prut cu 

România, la Sud cu Ucraina, la Nord cu raionul Cantemir,  la Nord-Est 

cu UTA Găgăuzia şi la Est cu raionul Taraclia. 

175 km separă oraşul Cahul de capitala Republicii Moldova, 

mun.Chişinau, 315km – de portul Odesa, 127 km şi, respectiv, 60 km – 

de porturile Ismail şi Reni, 60 – de portul Galaţi.  
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Deci localizarea raionului Cahul pe harta Rep. Moldova este una 

prielnică pentru atragerea turiştilor mai ales ţinînd cont de faptul că se 

află în imediata apropiere de frontierele României şi Ucrainei. 

4.  Prezenţa structurilor de cazare şi restaurantelor. 

În oraşul Cahul activează 5 structuri de cazare  - 4 hoteluri şi o 

pensiune ceea ce reprezintă o capacitate suficientă de a satisface 

cererea turistică. Situaţia devine puţin mai complicată în cazul 

implementării unor rute vitivinicole aşa cum în spaţiul rural capacitatea 

de cazare este redusă sau nu corespunde normelor. Principalele 

structuri de cazare în satele din raion sunt: un hotel în s. Giurgiuleşti, 2 

camere oferite turiştilor de către fabrica de vinuri Grape Valley, 3 

camere în cadrul zonei de agrement „La Mihăieş”, s. Taraclia de 

Salcie, 3 camere la pensiunea „Cuptorul de aur” din s. Văleni, tabăra 

„Romantica”, s. Moscovei.  

Soluţia acestei probleme ar putea fi implicarea localnicilor care 

ar înţelege beneficiile pe care le-ar avea în urma prestării serviciilor de 

cazare şi alimentaţie. 

La capitolul servicii de restauraţie întîlnim aceiaşi situaţie. În 

oraşul Cahul activează 9 restaurante, mai multe cafenele, baruri şi 

terase care reuşesc să corespundă cererii de pe piaţa locală. Şi din nou 

în spaţiul rural depistăm insuficienţa localurilor de servire a mesei în 

cazul în care raionul Cahul ar deveni o atracţie turistică.  

5.  Prezenţa zonelor de agrement. 

Agrementul constituie o importantă parte a oricărui traseu turistic 

aşa cum turistul în mare parte îşi doreşte o „odihnă activă”. În raionul 

Cahul, atît în oraş cît şi în localităţile rurale sunt amenajate mai multe 

zone de agrement care oferă diferite posibilităţi de a petrece timpul 

plăcut: pescuit, frigărui, plimbări cu barca, terenuri de volei, fotbal,  

piscine etc.  

În cadrul rezervaţiei Prutul de Jos, la dispoziţia turiştilor stau 

bărci pentru a face excursii şi a fi în sînul naturii admirînd specii rare 

de plante, păsări şi peşti care se află în Cartea Roşie. 

 Zona de agrement „La Văduţ”, s. Vadul lui Isac, impresionează 

vizitatorii săi prin atmosfera tradiţiilor care a fost atît de bine păstrată 

oferinduli-se bucate tradiţionale, vinuri alese servite în vase de lut 

ornamentate cu multă grijă şi inspiraţie.  

O altă modalitate de a petrece timpul frumos şi cu utilitate este 

posibilitatea de a confecţiona un obiect tradiţional fiind îndemnat de 

meşterii populari locali (împletit în lozie, olărit, cioplit în lemn, 
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croşetatul etc). Nici că se poate un suvenir mai preţios decît cel 

confecţionat cu propriile mîini. 

6.  Drumuri şi semnalizare. 

Deşi drumurile şi semnalizarea acestora constituie un element de 

bază în dezvoltarea turismului şi amplifică fluxurile turistice într-o 

zonă, de cele mai multe ori acest segment este ignorat din mai multe 

motive: fie din cauza autorităţilor locale incompetente, fie din cauza 

insuficienţei mijloacelor financiare.  

În raionul Cahul situaţia e destul de complicată la acest capitol 

aşa cum starea drumurilor este deplorabilă chiar şi a arterelor 

principale. Lipsa indicatoarelor este şi ea o problemă. Ea devine şi mai 

complicată în cazul în care nu sunt indicatoare nici în apropierea celor 

mai importante obiective turistice de interes naţional şi internaţional 

care se află pe teritoriul raionului Cahul. În urma implementării unor 

proiecte totuşi s-a reuşit de a amplasa cîteva indicatoare la aşa 

obiective ca: Valul lui Traian, Rezervaţia Prutul de Jos, Aflorimentul 

de la Văleni. 

Deci la acest capitol ar trebui să se lucreze cu prioritate la 

dezvoltarea sistemului de transport regional inclusiv a reţelei de 

drumuri şi căi ferate dar şi a infrastructurii locale cu prioritate în baza 

cerinţelor turistice . 

7.  Suportul financiar. 

Nu este de ignorat faptul că pentru dezvoltarea unei destinaţii 

turistice este necesară existenţa unui suport financiar considerabil. Aşa 

cum bugetul local nu prevede prea multe resurse financiare pentru 

implementarea strategiilor turistice, va fi necesară atragerea fondurilor 

străine prin scrierea de proiecte de finanţare pentru infrastructură, 

probleme de mediu, agricultură ş.a, apelînd mai ales la finanţarea din 

partea Uniunii Europene.  

Căile de soluţionare a acestei probleme, ar fi încurajarea 

localnicilor de a se implica în deschiderea unor afaceri mici: 

amenajarea unor camere de cazare şi prestarea serviciilor de 

restauraţie, gospodării vinicole  prin scutire sau micşorarea taxei de 

impozite pentru primii ani de activitate ceea ce presupune introducerea 

de mecanisme şi subvenţii pentru a facilita investiţiile în turism atît din 

partea investitorilor locali cît şi a celor străini; identificarea 

oportunităţilor de investiţii şi luarea măsurilor care să permită 

extinderea sezonului turistic în raionul Cahul; creşterea finanţării 

publice (locale, guvernamentale şi comunitare) pentru dezvoltarea 
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atracţiilor şi infrastructurii turistice; programarea proiectelor de 

dezvoltare, şi a acţiunilor necesare; finanţarea eficientă şi sistematică a 

proiectelor turistice individuale;  

8.  Guvernul şi suportul de reglementare 

Interesul şi implicarea guvernului pentru dezvoltarea turismului 

în general la nivel de ţară ar duce la soluţionarea a mai multor piedici 

ce stau în calea dezvoltării lui.  

Angajamentul politic în vederea dezvoltării turismului într-o 

manieră planificată şi durabilă este esenţial. De asemenea, asociaţiile 

operatorilor din turism vor trebui să fie implicate din ce în ce mai mult 

în aspecte legate de dezvoltarea turismului. 

Pentru crearea condiţiilor optime de funcţionare a economiei 

turismului este necesar realizarea valorificării patrimoniului turistic prin:  

1) dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism;  

2) racordarea cadrului legislativ turistic la condiţiile existente a pieţei 

turistice; 

3) dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale la nivel de raioane;  

4) aprovizionarea cu resurse necesare a industriei turismului;  

5) crearea unei oferte turistice competitive;  

6) diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor; 

7) stabilirea segmentului de piaţă unde poate fi lansată oferta turistică 

a Moldovei; 

8) elaborarea unei cărţi de vizită turistică, care să caracterizeze oferta 

turistică naţională; 

9) lansarea şi promovarea ofertelor turistice moldoveneşti pe piaţa 

turistică internaţională;  

10) deschiderea pensiunilor agro-turistice în teritoriu, conform 

potenţialului turistic existent corelat cu cererea turistică;  

11) diversificarea şi dezvoltarea ofertei de cazare din mediul urban şi 

rural, în conformitate cu cererea parvenită de la diferite categorii de 

clientelă;  

12) amenajarea şi restaurarea monumentelor de arhitectură din zona 

respectivă pentru valorificarea lor prin intermediul activităţii 

turistice;  

13) diversificarea zonelor de agrement din teritoriul aferent 

obiectivelor turistice;  

14) organizarea comerţului cu suvenire;  

15) deschiderea pe lîngă obiectivele turistice a unităţilor de 

alimentaţie publică. 
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Realizarea acestor obiective ar permite funcţionarea efectivă a 

acestei ramuri a economiei naţionale şi ar stimula atragerea resurselor 

valutare prin intermediul turiştilor străini care ne vor vizita ţara. 

Valorificarea efectivă a resurselor turistice va conduce la 

crearea unei oferte turistice competitive atît pe plan intern, cît şi pe 

plan extern. 

9. Montajul logic şi programarea proiectelor de dezvoltare 

turistică  
În turism trebuie să existe organizaţii eficiente, atît sectorul 

public, cît şi în cel privat care să asigure protecţia mediului 

înconjurător şi standardele facilităţilor turistice. Proiectele specifice 

turismului trebuie dezvoltate într-o manieră sistematică, aplicîndu-se 

metoda drumului critic. Suportul financiar al proiectelor, atît pentru 

sectorul public, cît şi pentru cel privat, este o condiţie foarte 

importantă. Pentru fiecare activitate turistică se vor stabili programe 

de finanţare şi proiecte concrete. 

Cea de a doua fază se referă la un pas foarte important de 

recrutare a partenerilor-cheie a comunităţii care urmează să fie 

implicaţi în procesul de elaborare a strategiei. În mod ideal, acesta va 

fi un comitet de la opt pînă la zece persoane pentru a dezvolta şi 

implementa strategia de turism vinicol. Important ca grupul de lucru 

să fie reprezentativ avînd membri din domeniul vinificaţiei, 

proprietari de podgorii, hoteluri, restaurante, transport, administraţia 

locală, grupuri de turişti (2-3 persoane) şi suporterii financiari. 

În cea de a treia fază comitetul format urmează să elaboreze 

strategia de dezvoltare. Asupra strategiei se vor lucra mai multe zile, fie 

pe sectoare mai mici (sate), fie în toată regiunea dar în grupuri mai mici 

a cîte 3 persoane. În sesiunea de elaborare a strategiei comitetul va: 

 Creea o viziune şi misiune regională de implementare a 

turismului vitivinicol subliniind atributele unice şi competenţele din 

regiune; 

 Aproba valorile şi potenţialul care va fi introdus în traseu; 

 Include obiective strategice şi financiare; 

 Scrie obiective pe termen scurt şi pe termen lung, folosind 

Liniile directoare ale Strategiei Turismului vitivinicol. 
Liniile directoare ale Strategiei Turismului vitivinicol sunt un 

instrument pentru comitetul director de a utiliza în curs de dezvoltare 

obiectivele lor pe termen scurt şi pe termen lung. Acesta include 

efectuarea unei analize şi crearea de planuri de acţiune pentru obiective 
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care intră sub incidenţa a şase categorii importante: clienţi, marketing, 

resurse de reglementare, umane, financiare, şi problemele de 

infrastructură [10, pag, 123]. 

Faza a patra constă în punerea în aplicare a strategiei şi implică 

diferite eforturi, inclusiv: 

 Prioritizarea obiectivelor pentru un an (pe baza de puncte, de 

stele) - dar recunoscînd faptul că planul este pe termen lung - cel puţin 

între trei şi cinci ani; 

 De a pune în aplicare obiectivele scrise în planurile de acţiune 

respectînd termenele şi în responsabilitatea cui se află o activitate sau 

alta; 

 Alegerea unui reprezentant pentru birou de la doi la trei ani, de 

obicei, acesta fiind directorul regional al asociaţiei vinicole; 

 Întîlniri lunare pentru a monitoriza progresul. 

Elementul cheie al acestei faze constă în stabilirea obiectivelor. 

Pentru implementarea unui program „Drumul Vinului” eficient  în 

raionul Cahul, avem nevoie să stabilim nişte obiective destul de 

ambiţioase dar care la rîndul său sunt şi realizabile. Drept prim 

obiectiv ar fi crearea unei imagini nuanţate atît la nivel intern local şi 

naţional, cît şi la nivel extern privind avantajele raionului Cahul ca 

destinaţie turistică şi imaginea mărcii sale turistice. Deşi încă 

necunoscut chiar şi de către băştinaşii acestui teritoriu, potenţialul 

turistic al raionului Cahul are şansa de a se înscrie armonios în trasee 

turistice vitivinicole la nivel naţional şi chiar transfrontalier dacă 

privim din perspectiva următorilor 10 ani.  

La fel de importantă este asigurarea unei dezvoltări durabile a 

turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, culturale şi 

de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent si păstrate 

pentru generaţiile viitoare [9, pag 67]. Aici putem sublinia faptul că 

dacă şi în continuare potenţialul turistic al raionului Cahul va rămîne 

nevalorificat şi lăsat de izbelişte, peste cîţiva ani vom avea obiective 

turistice degradate aşa cum factorul uman de pe întreg teritoriul ţării 

încă nu conştientizează şi apreciază la justa valoare ceea ce înseamnă 

mediul înconjurător cu toate elementele sale. 

Dacă în majoritatea ţărilor puternic dezvoltate din punct de 

vedere turistic, populaţia percepe toate avantajele şi beneficiile 

dezvoltării turismului atunci în raionul Cahul un alt obiectiv ar 

constitui asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul 

economiei locale şi ca un generator de noi locuri de muncă. Creşterea 
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interesului populaţiei locale faţă de dezvoltarea turismului vitivinicol 

ar contribui la implicarea acestora în păstrarea patrimoniului turistic 

local, deschiderea unor mici afaceri turistice sau tangenţiale cu 

acesta, amenajarea gospodăriilor vitivinicole, conştientizarea 

populaţiei raionului cu privire la bogăţiile turistice şi dorinţa de a le 

împărtăşi oaspeţilor.  

Un alt obiectiv de importanţă majoră ar fi dezvoltarea 

infrastructurii şi suprastructurii turistice necesare derulării sistemelor 

turistice prevăzute în strategia de dezvoltare. Odată ce se pune ca 

scop plasarea raionului Cahul ca o destinaţie turistică pe harta ţării, 

trebuie să se depună eforturi importante pentru asigurarea tuturor 

localităţilor incluse într-un potenţial traseu turistic vitivinicol cu o 

infrastructură bine dezvoltată ce ar asigura comoditatea şi accesul 

vizitatorilor la toate obiectivele turistice ale zonei. 

Un alt obiectiv ar fi consolidarea sistemelor de coordonare prin 

organisme locale de turism care să asigure respectarea standardelor 

de calitate a produselor si serviciilor, să ofere informaţii vizitatorilor 

şi să sprijine toate acţiunile turistice în procesul de dezvoltare a 

turismului local. Dar aşa cum în raionul Cahul nu avem nici un 

organism, nici o asociaţie, nici un birou de informare turistică, 

prioritar este crearea unui asemenea departament sau facilitarea 

dezvoltării unui centru sau oficiu raional de turism care să sprijine 

dezvoltarea capitalului din turism şi care ar deţine o bază de date 

despre potenţialul turistic al raionului, despre posibilităţile de caz 

are, restauraţie, transport, agrement, etc.  

Seria obiectivelor poate continua cu dezvoltarea şi implementarea 

anuală a programelor de marketing pentru raionul Cahul ca destinaţie 

turistică prin colaborarea dintre sectorul public şi cel privat, vizînd toate 

pieţele principale cu potenţial şi asigurarea mecanismelor de sprijin 

coordonat pentru organizaţiile de turism regionale şi locale în 

dezvoltarea politicii turismului vitivinicol în raion.  

A cincea fază este evaluarea care implică urmărirea 

progreselor şi măsurarea cost-beneficiu a eforturilor turismului 

vitivinicol. Acţiuni specifice pot include:  

 Dezvoltarea şi implementarea sistemului pentru a urmări 

indicatorii cheie (număr şi tipuri de consumatori; venituri, 

cheltuieli; reveniri; reclamaţii, etc. ); 

 Indicatorii cheie din rapoartele trimestrial la comitetul 

director;  
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 Urmărirea şi analiza a bazei centrale de date; 

 Ajustări la planul de acţiune bazat pe date reale; 

 Reevaluarea la fiecare doi-trei ani.  

 Reîmprospătare şi extinderea programelor după necesitate 

[8, pag. 74] 

La fel cum brandurile de produs trebuie să fie actualizate 

pentru a menţine interesul şi loialitatea clienţilor, acelaşi lucru 

trebuie să îl facă şi regiunile vitivinicole. Într-un an turiştii pot vizita 

o regiune vitivinicolă specifică, iar în anul următor alta. Acest lucru 

este binevenit, dar nu şi pentru regiunile vitivinicole de succes care 

vor găsi modalităţi de a crea interes pentru turişti ca să facă vizite în 

mod repetat şi să încurajeze, de asemenea, acei vizitatori pentru ca să 

trimită şi prietenii lor. Acesta este motivul pentru care strategia de 

dezvoltare a turismului vinicol trebuie să fie revizuită şi actualizată la 

fiecare cîţiva ani, astfel încît să existe programe noi şi incitante de a  

trezi interesul turiştilor, încurajîndu-i să se întoarcă an de an, aducînd 

şi prietenii lor.  

Făcînd analiza procesului de dezvoltare a turismului vitivinicol 

a unei regiuni şi adaptînd-o la condiţiile actuale ale raionului Cahul, 

putem menţiona că deşi există multe puncte slabe în această schemă 

(insuficienţa spaţiilor de cazare şi restauraţie în spaţiul rural, 

infrastructură slab dezvoltată, implicarea redusă a autorităţilor locale 

ş. a), avem teren de acţiune şi anume implementarea în perspectivă a  

programului „Drumul Vinului” în raionul Cahul deoarece există un 

potenţial turistic bogat, activează cu succes mai multe fabrici 

vinicole, se desfăşoară un şir de evenimente culturale la care se va 

ataşa cu uşurinţă şi turismul vitivinicol. Deci, în ciuda tuturor 

impedimentelor, turismul vitivinicol în raionul Cahul are sorţi de 

izbîndă. 
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ORGANIZAREA RESTAURAŢIEI, DOTAREA ŞI 

AMENAJAREA TEHNOLOGICĂ A RESTAURANTULUI 

(în baza baza restaurantului „CODREANU”, or. Cahul) 

 

Slavic GÎRNEŢ, 

Catedra de Economie şi Management  

în Afaceri şi Servicii 

 
Montage de la technologie nouvellement construit restaurants et 

améliorer celles existantes afin d'assurer des conditions de faire des 

activités normales, qui favorisent l'efficacité des méthodes modernes dans 

l'assortiment préparation, la présentation et le service des plats et des 

boissons. 

Dans la pratique, leur agencement technologique implique 

simultanément plusieurs exigences portant incidences directes et indirectes 

sur le service à la clientèle: construction et des installations, la fourniture 

et la fourniture de repas et les domaines connexes, la fourniture et 

l'organisation du travail dans les cuisines et les autres domaines de la 

production, assurer la conservation et le stockage marchandises, fourniture 

d'équipements, de mobilier et d'inventaire pour le service et le travail. 

 

Industria de restauraţie s-a dezvoltat odată cu societatea 

omenească. Ea reprezintă o ramură complexă a unei economii 

naţionale, fiind generatoare de locuri de muncă, produse oferite şi 

servicii prestate populaţiei, contribuţii la bugetul de stat, precum şi 

fiind un susţinător al turismului receptor şi promotor al imaginii ţării. 

[3, pag. 5]. 

În cadrul produsului turistic, restauraţia/alimentaţia constituie 

unul din serviciile de bază. Industria serviciilor de alimentaţie este 

parte componentă a industriei ospitalităţii, care întruneşte mai multe 

activităţi necesare în dezvoltarea turismului. 

Istoria dezvoltării industriei de restauraţie prezintă o evoluţie 

complicată, lentă, dar sigură. Primele atestări ale ospitalităţii datează 

din antichitate şi sunt legate de activitatea comerţului şi a călătoriilor, 

care au făcut necesară existenţa unor localuri pentru cazarea şi 

alimentarea călătorilor. Privită în contextul său istoric, evoluţia 

industriei de restauraţie care este în strânsă legătură cu cea de cazare 

poate fi divizată în patru perioade: - Antichitatea; Evul Mediu (sec. 

V - sec. XV); Evului Mediu (sf. sec. XIII- sec. XIV); Perioada 

modernă (sec. XVI - sec. XX). 
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Racordându-se la cerinţele actuale, industria serviciilor de 

restauraţie ţine să se diversifice permanent, pentru a oferi o gamă 

variată de localuri, meniuri, preţuri, facilităţi, conform aşteptărilor, 

preferinţelor şi posibilităţilor diferitelor categorii de clienţi. [4, pag, 

1]. 

Termenul de „restaurant” a apărut mai târziu, şi este legat de 

bucătarul francez Boulanger, care oferea vizitatorilor săi supă din 

carne de oaie în vin, în localul cârciumii cu inscripţia de 

„restaurant”. În timpul revoluţiei franceze 1789-1799, mulţi din 

bucătarii francezi au plecat în alte ţări, unde şi-au continuat 

activitatea, ceea ce a determinat răspândirea masivă a termenului de 

„restaurant”. O altă variantă a apariţiei ar fi că cuvântul „restaurant” 

este de origine franceză şi a apărut în secolul al XVI-lea desemnând, 

mai întâi, un aliment care reface (restaurator de energie). Brillat 

Savarin considera ca restauratoare de energie: carnea, ciocolata şi 

consomme-ul. De la acest sens s-a trecut la cel de local specializat în 

vânzarea alimentelor care refac.  

Primul restaurant de lux demn de acest nume a fost fondat în 

1782 la Paris – „Marea tavernă a Londrei” de Antoine Beauvilliers, 

care mai târziu a scris o carte cu reţete culinare ce a devenit un 

standard pentru arta culinară din Franţa. Beauvilliers a stabilit cele 

patru lucruri esenţiale într-un restaurant de clasă: o cameră elegantă, 

chelneri inteligenţi, pivniţa cu vin şi mâncare superbă [2, pag 1]. 

În sec. XX s-a intensificat dezvoltarea industriei de 

ospitalitate. Hotelurile şi restaurantele erau necesare în oraşe mari 

pentru oameni de afaceri, precum şi în centre de odihnă şi agrement. 

Au început să apară lanţuri mari de restaurante, cu reprezentanţe în 

capitalele ţărilor lumii. Un rol deosebit în organizarea activităţii de 

restauraţie, îi revine marelui culinar pe acele timpuri George Escofie 

(1847-1935). Anume de acest nume sunt legate  deschiderea de 

restaurante în cunoscutele hoteluri Savoi, Carton - la Londra, Grand-

Otele- la Roma, Ritz – la Paris. 

Dezvoltarea social – economică a dus la creşterea cererii faţă 

de alimentaţia în afara domiciliului ceea ce a contribuit la 

dezvoltarea şi diversificarea restaurantelor. Astfel, acestea încep să 

se specializeze oferind bucătărie naţională sau bucătărie clasică, sau 

să se specializeze în oferirea de mese (dejun, cină). Sunt populare 

restaurantele cu servire rapidă, bazate pe prepararea hamburger-ului 

şi a cartofului-fri (McDonald s), pizzei italiene (Pizza Hut, Domino), 



 161 

a preparatelor din produse maritime (Red Lobster) ş.a. Sunt solicitate 

restaurantele tematice, unde servirea mesei nu se află în prim plan: 

La bunel, Rock-n-rol, ş.a. ce au scopul de a crea o atmosferă 

corespunzătoare şi mai puţin destinaţia de preparare a bucatelor [1, 

pag 25]. 

Amenajarea tehnologică a restaurantelor nou construite cât şi 

modernizarea celor existente trebuie să asigure condiţiile desfăşurării 

unei activităţi normale, eficiente prin care să se promoveze metodele 

moderne în pregătirea, prezentarea şi servirea sortimentelor de 

preparate şi băuturi.  

În practică amenajarea lor tehnologică presupune abordarea 

simultană a numeroase cerinţe cu implicaţii directe şi indirecte 

asupra servirii clienţilor: construcţia şi instalaţiile, prevederea şi 

asigurarea spaţiilor pentru servire şi anexe, prevederea şi organizarea 

muncii în bucătării şi în celelalte spaţii de producţie, asigurarea 

păstrării şi depozitării mărfurilor, dotarea cu utilaje, mobilier şi 

inventar pentru servire şi de lucru.  

De asemenea, amenajarea spaţiilor de muncă din restaurante, 

dotarea acestora cu utilaje, mobilier şi inventar pentru servire şi de 

lucru pot asigura un randament sporit din partea lucrătorilor care 

prestează serviciile. 

Pornind de la definiţia restaurantului clasic, precum că este o 

unitate de alimentaţie publică, cu un larg sortiment de preparate 

culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, cu formaţii muzicale pentru 

crearea unei atmosfere distractive, putem spune că restaurantul 

”Codreanu” intră în categoria celor clasice, restaurant care serveşte 

diferite mese pentru diferite ocazii şi este amplasat pe str. Prospectul 

Republicii, or. Cahul. El este amplasat în plină zonă comercială, într-

un sector în care circulă un flux mare de persoane, permiţându-i 

acestuia să aibă o clientelă numeroasă şi posibilitatea de a-şi crea o 

imagine bună şi o ascensiune rapidă. 

Spaţiile restaurantului analizat se împart în două categorii: - 

spaţii pentru primirea şi servirea consumatorilor şi spaţii de 

producţie.  

• Spaţiile de primire şi servire creează clientului prima 

impresie asupra unităţii şi ocupă 50% din suprafaţa 

totală a unităţii de restauraţie.  

Intrarea în restaurant se face din holul hotelului, dotat cu spaţii 

de aşteptare, garderobă şi grupuri sanitare pentru clienţi. Toaletele 
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sunt de dimensiuni corespunzătoare cu un aspect plăcut, cu cabine 

separate pentru bărbaţi / femei, cu aerisire şi aer curat. Garderoba 

aşezată direct în holul hotelului este dotată cu cuiere corespunzătoare 

şi mobile necesare clienţilor. 

Salonul de servire  este împărţit în două spaţii: sala mică, care 

conţine 50-60 locuri şi sala mare care poate găzdui 190-200 locuri, 

tot aici se regăseşte camera pentru formaţia muzicală, astfel salonul 

de primire în totalitate oferă o ambianţă plăcută, confort şi intimitate 

clienţilor.  

Restaurantul are un număr de 18-20 mese pătrate şi 

dreptunghiulare aşezate într-un cadru extraordinar, distanţa dintre 

două mese fiind de aproximativ 1m fiecare, masa având câte 4-6 

locuri. Scaunele sunt din acelaşi material ca şi mesele, cu un spătar 

lung, într-o culoare deschisă. Acestea sunt un model conceput cu 

cerinţa expresă de a fi comode. Pe fiecare masă se găseşte câte un 

aranjament de flori care dă mesei un stil elegant. 

• Spaţiile de producţie cuprind  bucătăria, spaţiile pentru 

depozitarea şi păstrarea mărfurilor şi produselor.  

Bucătăria nu se rezumă doar la gust, ci înseamnă artă şi creaţie 

deopotrivă. Un bun bucătar trebuie să lucreze în acelaşi timp cu 

mâinile, cu mintea şi cu sufletul. În bucătăria restaurantului se 

pregătesc şi se distribuie preparate, se păstrează materiile prime, se 

întreţine inventarul. De asemenea se evidenţiază şi câteva activităţi 

distincte în cadrul bucătăriei: pregătiri preliminare, bucătăria caldă şi 

rece, spălătorul de vase şi alte ustensile de lucru. 

Bucătăria este, conform standardelor, una de capacitate mică, 

suplă pentru degajarea circuitelor, asigurând operaţiunile de pregătire 

şi fierbere propriu-zisă a preparatelor, este prevăzută cu un sistem de 

ventilaţie mecanic, iar separat sunt concepute alte zone pentru spălat 

şi preparare. 

  De asemenea este dotată cu echipamente moderne, productive 

pentru obţinerea unor preparate corespunzătoare calitativ şi în 

cantităţi suficiente pentru acoperirea cererii. Dotarea cu utilaje a 

spaţiilor pentru servire se face ţinând cont de structura sortimentelor 

oferite, tehnologia de servire aplicată, uşurarea operaţiunilor legate 

de prezentarea şi servirea propriu-zisă a preparatelor şi băuturilor.  

Bucătăria restaurantului dispune de o linie profesională care 

cuprinde următoarele: masă neutră din inox, frigider inox cu două 

uşi, feliator profesional, maşină profesională de gătit, plită, cuptor, 
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grătar, masă caldă, încălzitor de veselă, feliatoare, maşină de tocat 

carne, maşină de spălat vase, dulapuri frigorifice, dulapuri 

congelatoare, mese de lucru din inox, hotă etc. 

De asemenea există şi spaţii pentru  întreţinerea obiectelor de 

inventar şi anume: spălător veselă, spălător tacâmuri, spaţii 

depozitare, întreţinerea şi depozitarea obiectelor de inventar pentru 

producţie şi servire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schema spaţiului de producţie a restaurantului „Codreanu” 

Sursa: Elaborat de autor 
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inventar. În categoria inventarului de servire şi pentru lucru se au în 

vedere toate articolele necesare efectuării corespunzătoare a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxuri de intrare 

Fluxuri de ieşire 

Magazie cu rafturi pentru diferite 

produse şi inventar 

Frigider Masă 

rece 
Frigider 

Chiuv. 

pers. 

Chiuv. 

legume 

 

Masă 

carne 

 

Chiuv. 

carne 

Masă 

inox 

Chiuv.

vase 

M
as

ă 
in

o
x
 

Aragaz Masă 



 164 

serviciilor: vesela, sticlăria, tacâmurile, articolele de menaj şi 

accesoriile de serviciu, lenjeria. 

Pentru servirea clienţilor, în cadrul restaurantului se creează o 

ambianţă cât mai bună, prin dotarea corespunzătoare cu mobilierul şi 

obiectele de inventar adecvate, pregătirea şi servirea unor preparate 

şi produse culinare şi a băuturilor la nivelul exigenţilor 

consumatorilor, asigurarea şi respectarea condiţiilor igienico-

sanitare, alegerea formelor de servire adecvate şi realizarea unui 

nivel înalt de servire. 

În cadrul salonului de servire din restaurantul „Codreanu” 

putem identifica câteva activităţi prin care se realizează serviciul 

către client, şi anume: 

  primirea şi conducerea consumatorilor la masă – în care 

chelnerul salută primul şi conduce clientul la masa comandată; 

  prezentarea meniului – aceasta se face în formă scrisă prin 

lista de meniuri şi băuturi existentă; 

  primirea comenzilor şi transmiterea acestora la secţiile de 

producţie – în timpul preluării comenzii chelnerul oferă informaţii 

referitoare la modul şi durata de pregătire a preparatelor, comanda 

primită este înscrisă într-un carneţel cu numărul de masă şi transmisă 

la secţie de producţie; 

  completarea mise-en-place-ului mesei – acesta este 

completat de chelner în funcţie de comanda stabilită; 

  aducerea preparatelor şi băuturilor de la secţii – înainte de 

a fi prezentate clientului, preparatele sunt verificate din punct de 

vedere calitativ şi cantitativ, fiind oferite în ordinea în care se 

consumă în conformitate cu meniul comandat; 

  servirea propriu-zisă a consumatorilor cu preparatele şi 

băuturile comandate – în cadrul restaurantului analizat servirea se 

face după mai multe sisteme, respectându-se regulile de servire, 

diferenţiate după tipul mesei, numărul şi structura persoanelor 

servite; 

  debarasarea meselor – în care chelnerul înlătură obiectele 

de inventar şi resturile menajere cu atenţie pentru a nu deranja 

clientul; 

  întocmirea şi prezentarea notei de plată şi încasarea valorii 

– nota de plată este întocmită şi oferită la cererea clientului în două 

exemplare, pentru client şi unitate; 



 165 

  conducerea clienţilor la plecare – chelnerul din cadrul 

restaurantului „Codreanu” după încheierea serviciului invită cu 

amabilitate clientul pentru noi vizite după care revine la masă pentru 

a o debarasa, a reface mise-en-place-ul şi a aştepta alţi clienţi. 

 Analizând situaţia în care se află restaurantul „Codreanu”, pe 

baza punctelor forte şi slabe ale activităţii desfăşurate se poate de 

identificat, următoarele probleme cu care se confruntă: 

  atitudinea uneori neadecvată a ospătarilor - în acest sens 

managerul unităţii trebuie să facă o selecţie a ospătarilor, iar la 

angajare trebuie să aibă în vedere o serie de criterii cum ar fi : 

experienţa şi calificare în domeniu , aspect fizic plăcut , abilitatea de 

comunicare, îndemânare etc.; 

  nu există un circuit corespunzător între spaţiile de servire, 

de producţie şi de depozitare;  

  nu există un flux tehnologic corespunzător în cadrul 

spaţiilor de producţie (bucătărie); 

  insuficienţa de inventar, majoritatea clienţilor consideră că 

tacâmurile, scrumierele, olivierele, şerveţelele şi alte obiecte de 

inventar nu trebuie să lipsească de pe nici o masă şi ele trebuie să fie 

personalizate ; 

  simplitatea meniului – trebuie să se creeze un meniu care să 

trezească interesul clienţilor, cu imagini impunătoare care să oblige 

clienţi de a comanda anumite preparate sau băuturi ; 

  lipsa prezenţei virtuale a restaurantului (website) - crearea 

unui site online care să fie actualizat în mod continuu pentru a 

facilita comanda produselor şi serviciilor restaurantului. 

De asemenea, cu rol de recomandare este modificarea 

tehnologică a spaţiilor de producţie, conform standardelor interne şi 

internaţionale.  

Deci, organizarea funcţionalităţii eficiente din toate punctele 

de vedere are la bază proiectarea şi realizarea corespunzătoare a 

spaţiului de producţie. Acest obiectiv prevede vecinătatea, distanţa 

de locuri insalubre, compartimentarea în funcţie de amplasarea şi 

varietatea producţiei, specificul proceselor tehnologice, racordurile la 

apă potabilă, asigurarea corespunzătoare a iluminatului, ventilaţiei, 

canalizării şi energiei. 

Concepţia  funcţională a bucătăriei se bazează pe structurarea 

tuturor operaţiilor pe activităţi principale ale bucătăriei propriu – zise 
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la care se adaugă: depozitarea alimentelor, preparări preliminare, 

preparări culinare, finisarea, porţionări, distribuţia, vase, spălarea etc.  

Ţinând cont de obiectivele producţiei, planul bucătărie trebuie 

să urmărească relaţii rapide şi funcţionale între diferitele 

compartimente (recepţie, depozitare, preparare culinară, servire, 

spălare, curăţenie).  

Ordonarea în înlănţuirea acestor compartimente ca activităţi 

conexe trebuie să aibă în vedere excluderea oricăror încrucişări între 

circuitele salubre şi insalubre, cum ar fi: materii prime – deşeuri, 

materii prime – produse finite etc.  

Conjugarea acestor obiective cu regulile, normele şi 

prescripţiile de specialitate aplicate cu exigenţă tuturor 

compartimentelor din unitate, asigură organizarea fluxului tehnologic 

fără elemente de risc.  
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Tourism is characterized for being a sector that has been highlighted 

as one of the activities with greatest potential for expansion on a global 

scale. For its growth potential and for being a product that can only be 

consumed in loco, tourism accepts the prominence role of being a strategy 

for local development. In this context the search for competitiveness is one 

of the key concerns of companies around the world. As being a competent 

tool in companies’ performance, in local development and in countries’ 

competitiveness, it is important to analyze its potential in tourism, and 

tourists’ profile. This research aims to propose an analysis of international 

tourists’ profile and tourist traffic situation. 

  

În ultimii 50 de ani turismul a devenit una din activităţile 

economice cu cel mai mare potenţial de dezvoltare la scară mondială, 

iar începînd cu anii 1980, odată cu accentuarea procesul de 

internaţionalizare şi a deschiderii economiilor naţionale, turismul a 

devenit al doilea sector de activitate economică, fiind întrecut doar 

de sectorul financiar.[1]  

Ca rezultat al îmbunătăţirii sistemelor de transport şi a căilor 

de comunicaţie s-au redus timpul şi costurile de călătorie, mărind 

numărul de turişti ce călătoresc, distanţa pînă la destinaţie şi durata 

sejurului, ceea ce a dus şi la creşterea veniturilor sociale. Ca urmare a 

creşterii dimensiunilor veniturilor disponibile ale populaţiei şi a 

timpului liber, al distanţei de parsurs pînă la locului de destinaţie şi al 

mijlocului de transport utilizat, în plan naţional şi internaţional s-au 

accentuat o gamă largă de forme şi aranjamente turistice, determinate 

de modalităţile specifice de satisfacere a nevoii de turism şi de 

particularităţile organizării călătoriei [2, p. 1]. Anume varietatea 

formelor şi aranjamentelor turistice consumate într-o perioadă de 

timp au dus la formarea fluxurilor de turişti intraregionale şi 

interregionale care au determinat circulaţia turistică într-o regiune. 
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Ţinînd cont de complexitatea fenomenului turistic 

contemporan, se poate de evidenţiat următoarele criterii clasificare a 

formelor de turism: 

 

 

Figura 1. Forme de turism active existente în societate  

Sursa: Elaborată de autor după [3, p. 74-79] 

 

În dependenţă de acestea turistul îşi determină tipul de pachete 

turistice de care doreşte să beneficieze pe durata sejurului, astfel 

contribuind la formarea fluxurilor de turişti. Diversificarea formelor 

de turism precum şi procesul de intensificare a circulaţiei turistice 

tranformările din industria turistică, participarea unui număr sporit de 

ţări la mişcarea turistică a accentuat nevoia de informaţii, făcînd în 

acelaşi timp mai dificilă obţinerea lor. Culegerea unor asemenea date 

statistice reprezintă o necesitate obiectivă pentru fiecare ţară, în 

scopul cunoaşterii contribuţiei turismului la echilibrarea balanţei de 

plăţi, al cuantificării cheltuielilor turiştilor proprii pe durata sejurului 

pentrecut în străinătate sau a turiştilor străini pe teritoriu naţional. 

În aceste condiţii apare problema găsirii unor metode de 

observare capabile să asigure o bună evaluare a activităţii turistice. 

Evaluarea corectă şi cît mai complexă la nivelul ţărilor membre ale 

 

 
Criterii de 
clasificare 

a 
formelor 

de turism 

După caracteristicile social-

economice ale cererii:  
a. Turismul particular (privat) – 

persoane cu venit disponibil în 

creştere;  

b. Turismul social (de masă) – 

persoane cu venituri disponibile în 
descreştere, studenţi, tineri, şomeri, 

bătrîni. 

 

După motivaţia care generează 

călătoria: 

- Turismul de odihnă şi de agrement;  

- Turismul religios, perelinaj; 

- Turismul balnear, tratament; 

- Turismul sportiv; 

- Turismul de reuniuni; 
- Turismul de afaceri, profesional; 

- Turismul ştiinţific; 

- Turismul cultural. 

 

 După mijlocul de 

transport folosit:  
a. Drumeţia;  

b. Turism rutier;  

c. Turism naval;  

d. Turism aerian; 

e. Turismul feroviar. 

După gradul de mobilitate al 
turismului: 

a. Turism itinerant (circulaţie)  

b. Turism de sejur. El cuprinde: 

turism de sejur scurt;- turism de 

sejur mediu; turism de sejur lung. 
 

După modul manifestării cererii sau 

după sezonalitate: 

a. turism continuu (permanent) - turism 

cultural, de afaceri, balnear, ş.a; 

b. turism sezonier – turismul de vară, 

turismul de iarnă, de circumstanţă (diverse 

manifestări). 

După modalitatea de comercializare a 

vacanţelor: 

a. Turism organizat,  

b. Turism neorganizat sau pe cont propriu 

(contractual), 

c. Turism semiorganizat (mixt) 

 

După locul de proveniență al 
turiștilor: 

- Turism naţional/emiţător = import 

de turism, 

- Turism internaţional/receptor= 

export de turism, 
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Organizaţiei Mondiale a Turismului a activităţii turistice presupune 

respectarea următoarelor cerinţe [2, p. 6; 3, p. 92]: 

1. consens asupra conţinutului conceptului; 

2. caracterul simplu şi unitar al metodelor de observare; 

3. un sistem de indicatori unic şi eficient. 

Aceste cerinţe au fost îndeplinite în mare parte de 

recomandările statistice ale OMT de la Ottawa în 1991. În prezent 

pentru culegerea informaţiilor necesare, în scopul măsurării 

fenomenului turistic se evidenţiază 2 instrumente de bază: 

- observaţiile directe: recensămîntul şi inventarierea; 

- observaţiile parţiale: sondajele. Ele sunt realizate pe anumite 

eşantioane, aplicate în anumite locuri cheie, ca: frontiera, unităţile de 

cazare, parcurile de agrement, ş.a. 

Cu ajutorul acestor instrumente se obţin informaţii cantitative 

şi calitative, ce permit alcătuirea unor statistici ale turismului, care 

sunt utilizate pentru fundamentarea deciziilor şi politicilor 

macroeconomice în domeniu, dar care diferă de la o perioadă la alta 

şi de la o ţară la alta. 

Modalităţile de obţinere a informaţiilor statistice cantitative şi 

calitative cu privire la circulaţia turistică internă şi internaţională a 

unei ţări şi regiuni sunt diverse şi reflectă multiple aspecte ale 

fenomenului turistic, care determină cunoaşterea obiectivelor, naturii 

şi condiţiilor elaborării indicatorilor turismului internaţional, 

caracteristicilor şi metodelor de elaborare a indicatorilor turismului şi 

sistemul de indicatori ce caracterizează turismul internaţional. 

Circulaţia turistică internaţională se integrează în structura 

circuitului economic mondial al comerţului cu servicii internaţionale, 

care mai este numit şi ,,comerţ invizibil”, iar acesta determină 

existenţa a două categorii distincte de servicii internaţionale: prestate 

dincolo de frontiera vamală a ţării prestatorului, cum ar fi 

transporturile internaţionale de călători şi mărfuri, telecomunicaţiile 

internaţionale ş.a. şi cele prestate pe teritoriul vamal al ţării 

prestatorului, cum ar fi turismul internaţional, tranzitul, servicii 

portuare etc. 

Determinarea circulaţiei turistice se face prin determinarea 

componenţei serviciul turistic, ce poate fi valorificat prin potenţialul 

turistic de pe teritoriul ţării ofertante, unde are loc consumul, 

generînd astfel venituri în valută, egale cu valoarea prestaţiilor 

turistice vîndute. Totodată, circulaţia turistică poate fi determinată 
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valoric în balanţa de plăţi din cadrul balanţei turistice şi fizic prin 

înregistrările de la frontiera ţărilor respective receptoare şi emitente, 

sub forma  ,,sosirilor” şi ,,plecărilor” de turişti. 

Fiind o reprezentare efectivă a cererii turistice, circulaţia 

turistică este fi caracterizată prin două concepţii de bază: cererea 

turistică propriu-zisă şi consumul turistic. 

„Cererea turistică  se formează din ansamblul persoanelor 

care îşi manifestă dorinţa de a călători în afara reşedinţei proprii 

pentru alte motive decît efectuarea unor activităţi remunerate la 

locul de destinaţie” [4, p. 36]. 

 „Consumul turistic este măsurat de cheltuielile efectuate de 

cererea turistică pentru achiziţionarea unor servicii şi bunuri legate 

de motivaţia turistică” [3, p. 98]. 

În dependenţă de aceste două concepte este valorificat numai 

turismul organizat şi aceasta doar parţial, iar evidenţa persoanelor 

care călătoresc cu scop turistic, dar în mod individual, nu este 

cuantificată, ceea ce permite înregistrarea unor lacune în bazele de 

date ale istituţiilor de stat ce reglementează activitatea turistică. 

Înregistrarea incorectă şi incompletă a datelor statistice fac 

imposibilă determinarea profilului turistului intern şi a celui extern, 

care evoluează de la o perioadă la alta. Determinarea profilului 

turistului necesită utilizarea datelor statistice colectate din trei surse 

principale: statisticile colectate la frontieră, statisticile structurilor de 

cazare şi statisticile din transport. [5, p. 32] 

Înregistrarea datelor statistice la frontieră permite  

înregistrarea fluxurilor turistice internaţionale, datele fiind colectate 

de către controalele (serviciile) de imigrare şi prin intermediul 

anchetărilor turistice (interviuri, anchete, sondaje, chestionare). 

Eşantioanele aleatorii ale vizitatorilor sunt culese la frontieră în 

vederea obţinerii de informaţii turistice exacte despre ţara de origine 

şi ţara de reşedinţă a turiştilor, durata şederii, motivele călătoriei, 

modalităţile de transport şi cheltuielile pe durata vizitei. De exemplu, 

datele complementare oferite de acestea înlesnesc estimarea cotei 

turismului în balanţa de plăţi şi furnizează informaţii suplimentare 

despre diferitele tipuri de structuri de cazare utilizate de către turiştii 

internaţionali. [5. p. 33] 

Varietatea informaţiilor obţinute depinde direct de 

complexitatea formalităţilor la punctele de frontieră, dacă ele sînt 

complicate, volumul de informaţii creşte, dar creează anumite 
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incomodităţi pentru circulaţia turistică. În cazul în care formalităţile 

sînt simple se stimulează fluxul de vizitatori, dar informaţiile 

obţinute sînt reduse. [3, p. 94] 

O metodă mai eficientă de înregistrare a datelor satistice şi mai 

uşor de aplicat este înregistrarea în spaţiile de cazare, care permite 

culegerea unor date valoroase în analiza ofertei turistice. Ele de 

asemenea furnizează informaţii despre cererea turistică, măsurînd 

capacitatea de cazare şi gradul de ocupare al camerelor unităţii de 

cazare. Deşi această metodă are multe avantaje, totuşi are şi unele 

inconveniente legate în principiu de înregistrarea incompletă, 

deoarece sînt omise alte forme de cazare ca: rudele, prietenii, spaţiile 

neamenajate ş.a. [3, p. 94-95] 

Datele culese de la instituţiile prestatoare de servicii de 

transport turistic oferă informaţii despre tipul de transport folosit 

de către turişti, volumul, încasările obţinute din transportarea 

turiştilor şi impactul economic al turismului. 

În practica naţională şi internaţională sînt cunoscute încă 

câteva surse de culegere a datelor statistice folosite pentru estimarea 

circulaţiei turistice a unei ţări: metoda sondajelor, metoda 

înregistrării bancare, metoda bugetelor de familie, metoda balanţei de 

plăţi, ş.a., dar care nu sînt atît de reprezentative în determinarea 

profilului turistului şi necesită cheltuieli suplimentare de culegere şi 

interpretare a datelor. [5, p. 34]  

Deci, este evident că, în materie statistică turistică, primul 

lucru care devine absolut necesar este cunoaşterea numărului 

persoanelor care pleacă în alte ţări şi care vin ca turişti, fapt pentru 

care practica statistică a pus în evidenţă o serie de indicatori ce 

caracterizează circulaţia turistică, folosite de majoritatea statelor 

lumii, cum ar fi: 

Numărul turiştilor este unanim recunoscut ca unu dintre cei 

mai reprezentativi şi importanţi indicatori ai circulaţiei turistice, fiind 

un indicator fizic şi cantitativ şi poate lua forma: 

Sosiri/plecări de turişti 

Persoane cazate 

Participanţi la acţiuni turistice (turişti şi excursionişti). 

Indicatorul „număr de turişti” se determină pentru întreaga 

activitate şi pentru fiecare dintre componentele sale, se detaliază pe 

zone turistice, motive de călătorie, mijloace de transport, perioade de 

timp (lună, an calendaristic). [3, p. 96] 
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Numărul înnoptărilor sau zile-turist se calculează ca sumă a 

produselor între numărul turiştilor şi durata activităţii turistice, 

exprimată în zile. De regulă, el se obţine prin prelucrarea/cumularea 

informaţiilor din statisticile unităţilor hoteliere. Indicatorul 

„înnoptări” se urmăreşte distinct pentru turismul intern şi cel 

internaţional, pe ţări de provenienţă a turiştilor, pe destinaţii, motive 

de călătorie. 

Durata medie a sejurului reprezintă numărul mediu de zile de 

şedere (rămînere) a turiştilor într-o anumită zonă (ţară, staţiune 

turistică etc.). El este rezultatul raportului între numărul înnoptărilor 

şi cel al turiştilor. Acest indicator se poate determina pe categorii de 

turişti, zone geografice, forme de turism.  

Densitatea circulaţiei turistice (DCT) se calculează atît în 

relaţie cu populaţia rezidentă a zonelor vizitate, cît şi cu suprafaţa 

acestora, astfel: 

DCT = (Numărul sosirilor de turişti într-o zonă sau ţară / 

Populaţia rezidentă a zonei sau ţării respective); 

DCT = (Numărul sosirilor de turişti într-o zonă sau ţară / 

Suprafaţa în km2 a zonei sau ţării respective). 

Densitatea circulaţiei turistice oferă informaţii cu privire la 

gradul de solicitare a zonelor şi indirect asupra măsurilor ce trebuie 

luate pentru a se asigura satsifacerea nevoilor turiştilor, fără a perturba 

viaţa şi activitatea rezidenţilor sau echilibrul ecologic al zonelor. 

Preferinţa relativă pentru turism este un indicator ce exprimă 

proporţia celor care optează pentru o anumită destinaţie turistică, faţă 

de totalul emisiunii turistice a unei ţări sau faţă de totalul populaţiei 

rezidente. 

Volumul încasărilor/cheltuielilor turistice este un indicator 

valoric şi poate fi determinat global, pentru întreaga activitate sau 

distinct pentru turismul intern (în monedă naţională) şi cel 

internaţional (în valută, diferenţiat pe cele două fluxuri – sosiri şi 

plecări), pe zone turistice, pe forme de turism, pe tipuri de activităţi 

(cazare, alimentaţie, transport) etc. 

Prin combinarea acestui indicator valoric cu cei fizici se 

determină alţi doi indicatori, frecvent utilizaţi pentru caracterizarea 

activităţii turistice, şi anume: 

Încasarea/cheltuiala medie pe turist = (Volumul încasărilor sau 

cheltuielilor / Numărul turiştilor). 
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Încasarea/cheltuiala medie pe zi-turist = (Volumul încasărilor 

sau cheltuielilor / Numărul înnoptărilor). 

Deşi, datele privind sosirile şi înnoptările turiştilor au o 

importanţă majoră în sistemul statisticii turismului internaţional, 

totuşi există o diferenţă între media cheltuielilor turistice de la o ţară 

la alta. Aceste diferenţe apar ca urmare a distribuţiei cheltuielilor 

turistice pe categorii de bunuri şi servicii, din variaţiile indicatorului 

cheltuieli medii pe turist şi a diferenţelor de preţuri. Pe lîngă 

metodele de înregistrare a datelor statistice menţionate mai sus şi a 

indicatorilor de cuantificare, mai există şi metode proprii fiecărei 

ţări, iar de acurateţea metodelor utilizate depinde conţinutul şi 

valoarea informaţiilor acumulate, care contribuie la determinarea 

circulaţiei turistice internaţionale. 

Înscriindu-se în sfera circuitului economic şi cultural, 

circulaţia turistică internaţională devine parte componentă a 

comerţului internaţional cu servicii. Începînd cu anii '90 ai secolului 

XX şi pînă în anul 2020, conform previziunilor Organizaţiei 

Mondiale a Turismului, în circulaţia turistică mondială se vor 

înregistra creşteri duble sau triple a numărului total de turişti.  

 

Figura 2. Tendinţele mondiale în evoluţia fluxurilor 

intercontinentale de turişti în perioada anilor 1997-2020 

Sursa: [6] 

În această perioada se înregistrează o modificare a fluxurilor 

de turişti, care au trecut de la ţările dezvoltate (ţări emiţătoare/bazine 

de cerere) spre alte destinaţii dezvoltate (ţări receptoare/bazine ale 

ofertei turistice) sau în zonele din jurul lor, cum ar fi mişcarea 

turiştilor între Europa şi America de Nord. Printre motivele care au 

determinat cursul respectiv al fluxurilor de turişti pot fi evidenţiate: 

- proximitatea geografică între aceste 2 zone, care au redus 

costul şi durata călătoriei către destinaţie; 
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- calitatea înaltă a serviciilor turistice prestate în aceste zone 

geografice; 

- oportunităţi de utilizare a diversităţii mijloacelor de transport 

şi a canalelor de distribuţie; 

- prezenţa în ţara de destinaţie a condiţiilor favorabile şi 

asemănătoare cu cele de origine; 

- produsele turistice diversificate permite turistului de alege 

dintr-o gamă largă de servicii turistice şi de bunuri în interiorul 

aceleeaşi destinaţii. 

Astfel, conform spuselor preşedintelui Comisiei Europene 

pentru Turism, doamnei Petra Hedorfer, s-au facut paşi importanţi în 

vederea creşterii competitivităţii turistice pe parcursul a mai multor 

ani de cercetare efectuată în comun de Organizaţia Mondială a 

Turismului şi Comisia Europeană pentru Turism. [7] 

Totodată se înregistrează şi o modificare a numărului total de 

sosiri în perioada anilor 1950 – 2010 şi previziunile privind evoluţia 

numărului de sosiri pînă în anul 2020.  

  

Diagrama 1. Previziunile Organizaţiei Mondiale a Turismului 

privind evoluţia sosirilor de turişti pe regiuni în perioada anilor 1950-2020 

Sursa: [6]  

Astfel, începînd cu anul 1950 pînă în anul 2010 cea mai mare 

pondere în circulaţia mondială a turismului o deţine continentul 

european, care a înregistrat o creştere stabilă a numărului de sosiri, fiind 

urmată în această perioadă de continentul american, Asia de Est şi 

Pacific şi Africa, iar începînd cu anii 1990 s-a înregistrat un ritm de 

creştere pozitiv a numărului de sosiri şi în Orientul Mijlociu şi Asia de 

Sud. În aceeaşi perioadă de timp s-a modificat şi profilul şi tendinţele 
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turiştilor, aceştea fiind mai motivaţi în cunoaşterea noilor destinaţii în 

scopul obţinerii experienţei de a călători. În aceste condiţii s-a conturat 

şi unele specificităţi ale turistului [6 (2007:18)], cum ar fi: 

- călători mai maturi şi experimentaţi; 

- accesul liber la informaţii; 

- populaţie de vîrstă înnaintată; 

- competitivitatea turiştilor de a călători în creştere; 

- canale directe de distribuţie a serviciilor. 

Totuşi, în decursul acestei perioade au fost înregistrate şi efecte 

negative asupra evoluţiei demografice, care reprezintă un factor 

important în dezvoltarea turismului. Astfel, persoanele de vîrsta a 3-a 

reprezintă o cotă de piaţă importantă pentru activitatea turistică, ca 

rezultat al prezenţei resurse financiare şi a timpului liber, dar pe viitor 

din această cauză se preconozează o scădere a numărului de turişti. 

Independenţă de nivelul de dezvoltare economică a statelor lumii şi a 

gradului de îmbătrînire a populaţiei, cel mai mult are de suferit 

activitatea turistică în state ca: Japonia, Marea Britanie, Statele Unite 

ale Americii, Germania, Franţa (diagrama 2.). Datorită îmbătrînirii 

populaţiei aceste state vor trece din categoria stalelor receptoare de 

turişti în categoria statelor emiţătoare de turişti, iar după cum se ştie: 

un turist care pleacă din ţara de origine aduce pentru ţara sa un import 

şi pentru ţara de destinaţie un export, fapt ce va duce la modificarea 

balanţei de plăţi externe. 

 

Diagrama 2. Evoluţia numărului de turişti cu vîrstă înnaintată în 

principalele puteri economice 

Sursa: GROS – Registrul General al Scoţiei; DESTATIS, Germania; 

Biroul Naţional de Statistică al Marii Britaniei, Biroul de Recensămînt al 

SUA, Institutul Naţional al Populaţiei şi securităţii Sociale al Japoniei; 

INSEE al Franţei. 
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Pe lîngă faptul că se înregistrează o îmbătrînire a populaţie 

unor naţiuni, ceea ce duce şi la îmbătrînirea turiştilor, totuşi în plan 

mondial se deosebesc unele aspecte ce caracterizează cererea 

turistică, care la rîndul său influenţează şi oferta turistică. Printre cele 

mai importante schimbări ce au loc pe piaţa turistică pot fi remarcate 

următoarele aspecte la nivel de aplicare şi implicare: 

- "60 este noul lui 40"  (îmbătrînirea activă), dacă pînă la finele 

anilor 1990 cererea turistică o cunstituiau personele pînă la 40 de ani, 

atunci, în prezent are loc omodificare a structurei pe vîrstă a cererii 

turistice şi este tendinţa de călătorie pînă la vîrsta de 60 de ani; 

- căutarea unei experienţe multiple, turistul este o persoană 

care încearcă noi şi noi destinaţii şi produse turistice. Astfel, se 

accentuiază evoluţia turistului de la caracteristicile turistului 

psihocentric (concentrat pe problemele personale) spre turistul 

alocentric (concentrat pe dorinţa de a acumula noi experienţe şi a a 

încerca noi destinaţii); 

- 80% sînt călătorii de lux, tot mai mulţi îşi doresc un produs 

cît mai calitativ, ceea ce presupune şi costuri suplimentare; 

- 50% din veniturile discreţionare sînt destinate consumului 

turistic, astfel, odată cu creşterea venitului consumul pentru bunurile 

primare are tendinţa de scădere, iar consumurile pentru sănătate, 

odihnă, recreere cresc odată cu creşterea venitului; 

- 1 persoană din 5 persoane de vîrsta a 3-a călătoresc de 3 sau 

mai multe ori pe an; 

- tendinţa de călătorie în perioada de extrasezon, transformarea 

sezonului în perioadă de sezon; 

- existenţa oportunităţilor de prestare a serviciilor turistice pe 

toată durata anului, ceea ce îi permite turistului să aleagă perioada de 

timp optimă pentru el; 

- cererea orientată spre acumularea experienţei de aînvăţa şi a 

interacţiona cu culturile naţionale sau locale; 

- călătorii cu o mai mare intensitate, se pune accentul pe 

intensificarea călătoriilor şi modificarea structurii sejurului. 

Un alt factor important care a adus la modificarea structurii 

cererii turistice o reprezintă locul femeilor în conducerea societăţii, 

precum şi dimamica familiară. Acest lucru, duce după sine şi o 

apreciere a structurii turiştilor ca urmare a creşterii rolului femeilor 

în societate, nivelul lor de educare şi rolul lor în familie, fapt care a 
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determinat reducerea importanţei familiei şi accentuarea femeilor de 

afaceri [3, p. 204].  

Evaluarea indicatorilor privind circulaţia turistică în Moldova  

se efectuiază de către Biroul Naţional de Statistică. Selectarea 

informaţiei se realizează pe baza rapoartelor statistice de forma 1–

TUR, prezentate de către agenţii economici din domeniu  începînd cu 

anul 1994. 

Situaţia actuală a tursimului în Republica Moldova se 

datorează neglijării activităţilor din sfera  serviciilor şi absenţei unei 

politici argumentate în problemele  creării infrasturcturior turistice. 

O problemă importantă  rămîne utilizarea insuficientă a capacităţilor 

existente. Nivelul calitativ al capacităţilor de cazare şi venitul obţinut 

din activitatea turistică plasează Republica Moldova printre ţările cu 

un turism nedezvoltat. 

Evoluţia sorilor şi plecărilor din ţară au impact major asupra 

circulaţiei turistice a unei ţări, care determină şi îmaginea ţării peste 

hotarele ei. Ceea ce ţine de Republica Moldova putem spune aceste 

două componente se manifestă diferit pentru Republica Moldova însă 

ambele fiind în descreştere pentru ultimele perioade.  

Numărul de sosiri ale vizitatorilor străini în Republica Moldova în 

dinamică pe perioada 
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Diagrama 3 Evoluţia numărului de sosiri ale vizitatorilor străini 

în Republica Moldova în dinamică pe perioada 2000-2010 

Sursa: Birou Naţional de Statistică [8] 

Datele diagramei 3 relevă tendinţa creşterii numărului de 

vizitatori străini în Republica Moldova de la 18964 în 2000 pînă la 

26045 în 2004, iar începînd cu 2005 se observă o reducere a 

numărului de vizitatori de la 25073 la 8956 în 2010. 
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Numărul de plecări ale vizitatorilor moldoveni în străinătate în 

dinamică pe perioada  2000-2010
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Diagrama 4. Evoluţia numărului de sosiri ale vizitatorilor străini 

în Republica Moldova în dinamică pe perioada 2000-2010 

Sursa:  Birou Naţional de Statistică [8] 

Conform datelor din diagrama 4 putem constata  o tendinţă 

pozitivă de creştere a numărului de vizitatori moldoveni în străinătate   

în perioada 2000-2010 ceea ce are un efect negativ  asupra circulaţiei 

turistice pentru Republica Moldova. 

Deşi circulaţia turistică reprezintă totalitatea tranzacţiilor 

comerciale cu servicii şi mărufuri care decurg din călătoriile turistice, 

atunci putem spune că cei ce înaintează spre comerţ aceste mărfuri şi 

servicii sunt agenţiile de turism. Pentru o mai bună înţelegere a 

activităţii de turism vom prezenta în diagrama de mai jos structura 

sosirilor vizitatorilor străini în Republica Moldova după scopul 

vizitelor în perioada 2000- 2011.  

Structura sosirilor vizitatorilor străini în Republica Moldova după 

scopul vizitelor în perioada 2000-2011
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Diagrama 5. Structura sosirilor vizitatorilor străini în Republica 

Moldova după scopul vizitelor  pe perioada anilor 2000-2011 

Sursa:  Birou Naţional de Statistică [8] 
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În urma analizei diagrame 5 constatăm că sosirile vizitatorilor 

străini cu scop de afaceri şi profesional au înregistrat o creştere de la 

10996 turişti în 2000 până la 16372 turişti în 2005, însă începând  cu 

anul 2006 se înregistrează o scădere bruscă de la 16372 turişti în 

2005 până la 4330 de turişti în 2011, iar călătoriile în Republica 

Moldova cu scop de odihnă şi recreere au înregistrat o creştere de la 

4220 turişti în 2001 până la 11767 turişti în 2004, pe când din anul 

2004 se înregistrează o scădere bruscă pînă la 54738 de vizitatori 

străini în 2011. 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică în anul 2011 

agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 

184,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,2% mai mult decît în anul 

2010. Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul 

receptor, emiţător şi intern în anul 2011 a fost în creştere, respectiv 

cu 20,5%, 16,1% şi 6,1% faţă de anul anterior. 

Numărul de turişti şi turişti-zile, participanţi la turismul 

organizat de agenţiile de turism şi turoperatori, după scopul vizitelor, 

se prezintă astfel: 
Tabelul 1. Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi 

turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2011 
 2011 2011 în % faţă de 2010 

turişti şi 

excursionişti 

turişti-zile turişti şi 

excursionişti 

turişti-zile 

TOTAL 184647 1370067 114,2 109,7 

Turism receptor (primirea 

cetăţenilor străini în ţară) - 

total 

 

10788 

 

32294 

 

120,5 

 

114,3 

cu scopul de:     

odihnă, recreere şi 

agrement 

5892 11748 108,3 91,6 

afaceri şi profesionale 4330 12818 145,7 156,8 

Tratament 566 7728 103,5 106,5 

Turism emiţător (deplasarea 

rezidenţilor RM în 

străinătate) – total 

 

 

136095 

 

 

1048242 

 

 

116,1 

 

 

110,8 

cu scopul de:     

odihnă şi agrement 132668 1020944 115,5 110,5 

afaceri şi profesionale 898 4338 153,8 140,1 

Tratament 1597 16595 126,6 111,9 

alte scopuri 932 6365 171,3 162,3 

Turism intern (deplasarea 

rezidenţilor RM în interiorul 

ţării, în scop turistic) 

 

 

37764 

 

 

289531 

 

 

106,1 

 

 

105,5 

Sursa:  Birou Naţional de Statistică [8] 

Din cei 10,8 mii de turişti şi excursionişti străini, care au 

vizitat Republica Moldova în anul 2011 şi au beneficiat de serviciile 
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agenţiilor de turism şi turoperatorilor. Astfel, 54,6% au sosit în 

scopuri de odihnă, recreere şi agrement, 40,1% - de afaceri şi 

profesionale, 5,3% - de tratament.   

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti şi 

excursionişti străini sosiţi în Republica Moldova le-au revenit 

cetăţenilor din România - 14,8%, Federaţia Rusă - 13,0%, Ucraina -

11,0%, Germania - 9,3%, SUA cu 5,2%, Turcia cu 4,4%,  Italia - 

4,1%, Polonia -3,4%, Anglia - 3,3%, Suedia - 3,1%,  Bulgaria - 

2,7%, Japonia - 2,4%,  Franţa - 2,3% şi Olanda - 2,0%.  

Prin intermediul agenţiilor de turism şi turoperatorilor în anul 

2011 au plecat în străinătate 136,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 

16,1% mai mult comparativ cu anul 2010, iar scopul acestora l-a 

constituit odihna, recreerea şi agrementul (97,5%). Principalele 

destinaţii ale turiştilor moldoveni în decursul perioadei analizate a 

fost Turcia cu o pondere în totalul plecărilor de 37,3%, Bulgaria cu 

31,9%, România cu 9,4%, Ucraina cu 8,6%,  Egipt cu 3,4% şi Grecia 

cu 3,0% din totalul plecărilor.  

În ceea ce priveşte numărul participanţilor la turismul intern în 

anul 2011 s-a cifrat la 37,8 mii de turişti, cu 6,1% mai mare 

comparativ cu cel înregistrat în anul 2010. Deplasarea rezidenţilor 

moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost organizată în 

special de agenţiile de turism şi turoperatorii din municipiul Chişinău 

(49,3%) şi regiunile de dezvoltare: Centru (25,1%) şi Sud (19,4%). 

Aprecierea efectuată a dus la necesitatea înregistrării corecte şi 

complete a circulaţiei turistice în scopul determinări structurii cererii 

turistice şi a tendinţelor actuale, ca rezultat al bunăstării populaţiei şi 

a unui management al stresului, al gradul de conştientizare spirituală 

şi socială a importanţei turismului de recreere şi a dorinţei de 

aventură şi autenticitate. 

În ceea ce priveşte circulaţia turistică în r. Cahul aceasta nu 

poate fi determinată din cauza insuficienţei de date şi a lipsei unui 

organ abilitat în domeniul turismului care să ducă evidenţa celor care 

vin şi pleacă din ţară. Ca rezultat al inexistenţei unei baze de date 

statistice cu privire la circulaţia turistică în raion nu putem determina 

care este profilul turiştilor şi excursioniştilor şi care sînt tendinţele în 

plan local, pentru a valorifica potenţialul de resurse existent. în r. 

Cahul situaţia turistică nu poate fi analizată, iar la moment noi nu 

cunoaştem unde se află raionul şi potenţialul turistic din raion din 

punct de vedere al dezvoltării turismului. 
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ITINERARUL TURISTIC: O NOUĂ ALTERNATIVĂ DE 

VALORIFICARE A RESURSELOR TURISTICE LOCALE ŞI 

DE MAJORARE A BUNĂSTĂRII POPULAŢIEI 

 

Slavic GÎRNEŢ,  

Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 

 
Analyse de la pratique internationale dans le potentiel touristique, 

nous mettons en évidence le fait que les ressources touristiques qui sont inclus 

dans les itinéraires touristiques différents, qui sont basés sur des sujets 

différenciés ont tendance à conserver sa valeur une période aussi longue. 

Raison sous-jacente pour la conservation et le développement de ces 

ressources est la valeur de l'attitude positive de la société, les entreprises et 

les collectivités locales sur ces ressources, car ils sont une source très 

importante de résoudre les problèmes économiques: - la capitalisation des 

revenus, création d'emplois et la réduction du chômage, l'accroissement du 

commerce, la création d'une image positive de la ville, etc. 

 

Călătoria propriu-zisă a început odată cu practica războaielor 

şi a schimburilor de bunuri. Abia în Antichitate se poate vorbi despre 

apariţia călătoriei turistice care, deşi menţinea o parte a vechilor 

determinări, putea fi motivată şi de căutarea plăcerii. Vechii greci 

doreau să înlesnească şi să dobândească siguranţă pentru vizitarea 

oraşelor îndepărtate, încheind contracte de vizite prieteneşti, 

reciproce, cu alţi oameni care aveau aceeaşi ocupaţie, respectiv cu 

cei care se confruntau cu probleme de aceeaşi natură între 

comercianţi, între persoane oficiale, între oameni de cultură, familii 

etc. Aportul grecilor la dezvoltarea călătoriilor a constat şi în 

adoptarea banilor monedă, iar creşterea numărului de călători greci a 

însemnat diseminarea culturii Greciei Antice în întreaga zonă 

mediteraneană. În anul 170 d.H., grecul Pausanias a publicat un ghid 

de călătorie în zece volume întitulat “Un ghid pentru Grecia”, 

destinat mai ales călătorilor ce proveneau din Imperiul Roman. În 

acea lucrare erau descrise monumentele din Grecia, sculpturile  şi 

legendele legate de acestea [2, pag 32]. 

În secolul XV avem informaţii privind primul voiaj organizat 

de tipul “Totul Inclus” care avea locul de plecare la Veneţia şi pe cel 

de destinaţie în “Ţara Sfânta’’. 
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În jurul anului 1700 s-a format aşa numitul “Grand 

Tour”, primul itinerar turistic educativ care era parcurs, alături de 

tinerii englezi şi de alţi călători din diferite state 

europene. Itinerarul cuprindea oraşele: Paris, Torino, Florenţa, 

Roma, Neapole, Veneţia, Viena precum şi Regiunea Rinului – 

Germania, durata călătoriei fiind de trei ani. 

În prezent, valorificarea potenţialului turistic existent se 

realizează în mare parte prin intermediul turismului organizat. Ce 

constă în existenţa şi crearea în prealabil (înainte de manifestarea 

cererii pe piaţă) a produsului turistic, cu anumite caracteristici, 

elemente, servicii de bază obligatorii cum ar fi: - cazare, restauraţie, 

transport. Aceste produse, prestate turiştilor de către agenţiile de 

turism  şi tour-operatori, sunt valorificate în mare parte prin 

intermediul itinerarelor turistice. 

În literatura de specialitate conceptul de itinerar este definit 

sub diverse aspecte, dar în linii generale o definiţie mai amplă şi mai 

complexă este date de Gabriela Stănciulescu [15, pag 2], şi anume: - 

itinerar turistic - reprezintă traseul pe care se desfăşoară o călătorie, 

cu indicarea celor mai potrivite localităţi sau puncte de interes 

turistic, în relaţie cu motivaţia organizării acesteia. Itinerarul este 

strâns legat de perioada şi de serviciile prestate. 

După modul de prezentare, itinerarele turistice pot fi: 

 itinerar geografic - reprezentarea grafica ce indica parcursul 

de realizat, din localitatea de plecare până în cea de destinaţie şi 

poate fi: rectiliniu, cu linie întreruptă, cu linie încrustată, circular, 

curbiliniu. 

 itinerar generic - redactat de către organizator anterior 

efectuării cheltuielilor de călătorie, pentru a oferi turistului o imagine 

asupra etapelor pe perioada voiajului, fără precizarea datelor 

specifice, ci numai cu indicarea detaliată a datelor generice care să 

dea o informaţie suficientă asupra diverselor particularităţi ale 

deplasării. 

 itinerar descriptiv - analog cu cel precedent (indicarea 

generică a serviciilor, fără precizarea datelor tehnice), conţinând 

descrierea turistica a traseului, localităţilor si obiectivelor ce urmează 

a fi vizibile. 

 itinerar analitic sau tehnic - itinerar întocmit în momentul 

realizării călătorii: el conţine datele tehnice necesare desfăşurării 
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voiajului si reprezintă un document detaliat, întrucât sunt indicate 

orare. 

 circuit turistic - itinerarul de vizită a mai multor ţări, zone, 

localităţi si puncte turistice, în care plecarea coincide cu sosirea. 

Analizând practica internaţională în valorificarea potenţialului 

turistic, putem evidenţia faptul că acele resurse turistice care sunt 

incluse în diverse itinerarii turistice, ce au la bază tematici 

diferenţiate, au o tendinţă de păstrare a valorilor sale pe o perioadă 

cât mai îndelungată. Motivul fundamental al conservării şi 

dezvoltării valorii resurselor respective este atitudinea pozitivă a 

societăţii, agenţilor economici şi a administraţiilor locale faţă de 

resursele date, deoarece ele constituie o sursă foarte importantă de 

soluţionare a problemelor economice: - acumularea de venituri, 

crearea de locuri de muncă şi reducerea şomajului, intensificarea 

schimburilor, crearea imagini pozitive a localităţii, etc. 

Aceste avantaje, oferite de exploatarea corectă a resurselor 

turistice, ne impune să realizăm o analiză asupra modului şi regulilor 

de concepere a itinerarului turistic. 

O excursie impune o mare responsabilitate din partea celui 

care o organizează. De aceea, conţinutul trebuie ales cu grijă, bine 

corelat cu scopul şi obiectivele, perioada sa fie corespunzătoare unei 

bunei desfăşurări a activităţii. Pentru aceasta, excursia trebuie 

organizată după un plan bine stabilit, în formă scrisă, care să 

parcurgă mai multe etape : 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Dezvoltarea noului produs turistic. 

Sursa: Sica Stanciu ,,Bazele generale ale marketingului''. 
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Analiza şi selectarea obiectelor turistice locale într-o 

localitate există de obicei, doar câteva obiecte principale, în baza 

cărora poate fi organizată o excursie, de aceea ele trebuie examinate 

minuţios pentru a stabili valoarea lor şi importanţa turistică. La 

început trebuie determinat dacă obiectul respectiv poate fi principalul 

într-o excursie, sau adăugător pe care îl putem folosi atunci când 

obiectul principal pentru moment este imposibil de vizitat. Desigur 

este bine să avem în excursie mai multe obiecte de bază.  

Alegerea temei - alegerea temei (temelor excursiei) comune, 

care să unească câteva teme privind obiectele turistice. Formularea 

clară şi concisă a temei principale va permite concentrarea eforturilor 

într-o anumită direcţie. De ex: locuri istorice în raionul Cahul. Unele 

denumiri ale excursiilor, mai ales pentru publicitate si pentru a trezi 

interesul şi curiozitatea turiştilor se vor formula cu multă 

meticulozitate. 

Pregătirea traseului excursiei - traseul turistic este drumul pe 

care îl parcurg excursioniştii pentru a vizita anumite obiecte 

interesante. La pregătirea unui traseu se va ţine cont de două lucruri 

esenţiale: 

 Obiectele incluse în traseu trebuie să corespundă unei 

consecutivităţi logice. 

 Traseul trebuie stabilit astfel ca turiştii să aibă posibilitatea 

de a vedea punctele cele mai bune, avantajoase din care peisajul din 

jur si locurile cele mai interesante apar în toate splendoarea lor.  

Aceste trasee trebuie sa fie marcate cu nişte semne simple, dar 

bine vizibile. De obicei, se utilizează pentru marcare, vopsea de 

diferite culori care nu se şterge repede, şi se poate aplica practic pe 

fiecare suprafaţă. Fiecare traseu turistic trebuie sa aibă doar un singur 

semn, instalat astfel ca aflându-te lângă el sa poţi vedea semnul 

precedent şi pe cel imediat următor. 

Parcurgerea preventivă a traseului - durata excursiei, cât 

timp este necesar pentru deplasarea între doua obiecte, timpul pentru 

aflarea lângă fiecare obiect vizitat, care sânt locurile cele mai 

indicate pentru vizualizarea eficientă a obiectului, locurile unde pot fi 

făcute popasurile sanitare.  

Pregătirea unui text al excursiei - este inadmisibil  pentru un 

ghid să iasă în faţa turiştilor fără un text bine pregătit anterior despre 

obiectivele ce urmează a fi vizitate. Ba mai mult , el trebuie să ştie să 

răspundă corect la întrebările puse de turişti şi să menţină un interes 
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sporit faţă de tematica abordată pe durata întregii excursii. Nici 

măcar marii actorii nu ies în faţa publicului fără un text  învăţat  şi  

repetat din timp, bazându-se pe improvizările pe moment. Ghidul 

trebuie întotdeauna să dispună de un text mic, bine conceput,  care să 

reflecte traseul stabilit şi tema excursiei, care ar putea fi folosit şi în 

timpul excursiei mai ales dacă conţine proverbe, citate, date istorice. 

 

Tabelul 1.1.Elemente de bază în prezentarea itinerarelor 

Sursa: Ovidiu Nicolăescu, " Strategii manageriale de firmă", edit. Economică, 1998. 

Elaborarea materialelor ilustrative - materialele ilustrative 

permit a reconstitui unele elemente care lipsesc din excursie: 

fotografie făcută cu mulţi ani în acest loc, o copie a unui  document 

Anterior plecării în 

itinerar 

În timpul derulării 

itinerarului 

La sfârşitul 

itinerarului 

1 Salutul 

2 Prezentarea ghidului şi a 

personalului de însoţire  

3 Expunerea în câteva 

cuvinte ale planului de 

vizitare a zonei/oraşului 

4 Date, elemente de 

cunoaştere a localităţii 

5 Căi de acces, legătură cu 

principalele trasee turistice 

6 Întindere(suprafaţă) în 

comparaţie cu ţara de 

origine a traseului 

7 Număr de locuitori 

8 Data fondării şi eventual 

originea numelui 

9 Scurt istoric: date 

referitoare la dezvoltarea 

economico socială. 

1 Prezentarea obiectivelor 

turistice propriu-zise. 

2 Se face astfel ca atenţia 

turiştilor să fie trezită în 

prealabil pentru noul 

obiectiv. 

3 Explicaţiile se vor da 

pentru obiectivele ce se văd 

pe traseu 

4 Nu se vor aminti 

obiectivele turistice care au 

fost pe traseu 

5 În cazul opririlor de durată 

la obiective  se vor face 

comentări mai ample, cu 

eventuale date  comparative. 

6 Prezentarea sa fie 

obiectivă, clară, precisă, 

atractivă 

 

1 Aprecierea 

generală asupra 

perspectivelor de 

dezvoltare a 

oraşului sau zonei 

2 Mulţumiri din 

partea ghidului şi 

firmei de turism 

pentru plăcerea 

efectuării turului 

de oraş. 
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important privind istoria satului, prima hartă a localităţii, prima 

ştampilă ş.a. Ghidul poate avea aceste materiale cu sine pentru a le 

demonstra în momentele oportune. Sânt binevenite pliantele cu poze 

ale obiectelor incluse în traseu si o mică descriere a lor, o hartă a 

localităţii, date referitoare la agenţia de turism sau organizaţia, 

persoana care se ocupă de organizarea excursiilor, date de contact, 

ş.a. Acestea fiind difuzate cu diferite ocazii turiştilor, prin hotele, 

unităţi de transport, gară feroviară, auto  etc. 

În decursul prezentării traseului turistic, ghidul caută să 

atragă de partea sa simpatia şi aprecierea turiştilor. Turiştii sunt 

dornici să cunoască localitatea, oraşul, zona sau ţara pe care o 

vizitează, în funcţie de pregătirea, ocupaţia turiştilor, interesele pot 

fi diferite: un turist se interesează de artă, altul de arhitectură, un 

altul de etnografie etc.  

Ghidul trebuie să aibă pregătită prezentarea traseului turistic 

cuprinzând informaţii generale care să satisfacă curiozitatea turiştilor 

şi să fie pregătit să răspundă şi la întrebările suplimentare puse de 

turişti. Ghidul trebuie să se apropie de turişti în decursul prezentării 

programului turistic, să creeze o atmosferă destinsă, de prietenie. 

În prezentarea unui tur de oraş sau a unui traseu turistic trebuie 

să ţină seama de o serie de factori şi anume: 

Factorul timp, adică durata, timpul afectat în cadrul 

programului pentru vizitarea unor obiective. De exemplu: turul 

obişnuit al oraşului Chişinău durează aproximativ 2 ore - durată în 

care se prevăd câteva opriri pentru vizitarea unor muzee, pentru 

fotografiere etc. Trebuie avut în vedere că nu întotdeauna turul de 

oraş durează atâtea ore. În cadrul unor acţiuni speciale, programul 

durează mai mult (ex. Festivalul vinului).  

Sunt situaţii însă, când avem de a face cu grupuri care stau 

două sau mai multe zile în Chişinău şi nu au prevăzut în program o 

vizitare mai amănunţită a oraşului sau zonei, în astfel de 

situaţii, prezentarea se poate face pe etape, în prima zi se va face 

prezentarea generală a oraşului, cu opriri rezervate doar pentru 

vizitarea unora dintre obiective şi fotografierea lor. 

De aici rezultă, evident, că fiecare ghid trebuie să stăpânească 

perfect materialul brut, faptic, pe care să-1 poată prezenta. Aici 

intervine capacitatea ghidului de a selecţiona din bogatul material 

documentar înmagazinat, aspectele principale în funcţie de 

compoziţia şi profilul grupului şi de a le înlătura pe cele secundare. 
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Situaţia e valabilă nu numai în Chişinău, ci şi pentru orice alte tururi 

de oraşe, de exemplu: Bălţi, Soroca, Orhei. 

Factorul anotimp - prin aceasta înţelegem felul în care se 

prezintă oraşul sau traseul, în funcţie de diferitele anotimpuri în care 

se efectuează excursia. De obicei, în sezonul de primăvară şi toamnă 

au loc cele mai multe acţiuni turistice, dar acest lucru nu înseamnă 

că în restul anului nu avem activitate cu turişti. 

Ghidul trebuie să ţină seama de condiţiile climaterice în care 

se desfăşoară acţiunea, în general, în sezonul de vârf, începând din 

primăvară şi până în toamnă, se pot face mai multe opriri la 

obiectivele situate în aer liber. Turul de oraş sau vizitarea unor 

obiective se va adapta condiţiilor climaterice (bineînţeles cu 

consultarea prealabilă a serviciului de resort) astfel încât, în caz de 

ploaie sau timp nefavorabil, să se evite coborârile din autocar. 

De asemenea, pe timp nefavorabil se pot înlocui unele obiective 

cu altele. În zilele prea călduroase de vară, ghidul trebuie să aibă 

grijă ca opririle să fie făcute în locuri mai umbrite, ferite de razele 

dogorâtoare ale soarelui. 

Componenţa numerică a grupului: grupuri mari, grupuri 

mici, turişti individuali. Modul de expunere al ghidului diferă în 

funcţie de componenţa numerică a grupului. In cazul în care 

ghidul va avea în faţă un grup mare de 45 de turişti, va trebui să 

acorde o deosebită atenţie respectării graficului excursiei, iar 

expunerea sa trebuie să fie cuprinzătoare şi explicită pentru a 

satisface exigenţele tuturor turiştilor din grup. De asemenea, va 

trebui să anunţe clar timpul afectat vizitării unui monument sau cel 

afectat pauzelor de fotografiere.  

În timpul deplasărilor cu autocarul va folosi microfonul. Este 

indicat să nu stea tot timpul cu spatele la turişti. Din când în când, se 

va întoarce spre turişti, pentru a observa felul în care reacţionează 

aceştia şi pentru a stabili contactul cu ei.  

În acţiuni cu turişti individuali, ghidul nu mai face o 

expunere la microfon de genul celei din autocar. Având ca auditor 

un om sau cel mult trei, angajează cu ei o convorbire directă în 

care rolul de a conduce discuţia îi revine, bineînţeles, lui. În 

cadrul unor acţiuni cu turişti individuali, opririle pot fi mai dese, 

deoarece mobilitatea unui autoturism este mai mare. De asemenea, 

timpul câştigat prin parcurgerea unor trasee mai puţin interesante 

cu viteze mai mari, poate fi folosit pentru vizitarea mai multor 
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obiective. Ghidul trebuie să cunoască foarte bine traseul, 

regulile elementare de circulaţie, precum şi semnele de 

circulaţie, cunoştinţe deosebit de utile atunci când trebuie să 

conducă turişti care au autoturisme proprii, în această situaţie, 

ghidul indică şi traseul ce trebuie parcurs şi, ca atare, trebuie să 

respecte regulile de circulaţie şi să aibă grijă să nu se rătăcească 

Vârsta participanţilor experienţa arată că atunci când avem 

de-a face cu un grup de turişti mai în vârstă, explicaţiile trebuie date 

mai răspicat, mai tare şi înlăturând mult amănuntele 

nesemnificative. Opririle şi coborârile din maşină trebuie reduse la 

minim. Pe de altă parte, la grupurile de tineri, se pot face referiri, 

în mod special, la condiţiile de studiu, sport, cultură, distracţie şi 

alte subiecte care interesează tineretul de pretutindeni. 

Naţionalitatea turiştilor în general, programul se execută 

cu turişti aparţinând unei singure naţionalităţi. Se pot ivi însă 

cazuri în care în acelaşi autocar sunt turişti de naţionalităţi 

diferite, în care turiştii au un singur element în comun, şi anume o 

limbă de circulaţie internaţională. În explicaţiile care se dau 

trebuie să nu se lezeze demnitatea naţională a turiştilor. Este bine 

ca ghidul să fie informat înainte de plecarea în acţiune asupra 

componenţei naţionale a grupului. Există unele obiective în 

prezentarea cărora trebuie să se ţină neapărat seama de 

naţionalitatea grupului. De exemplu: cimitire, trecutul istoric al 

Moldovei etc. Este desigur, greu de făcut recomandări universal 

valabile, dar pe cât posibil, este indicat să se evite discuţii în 

contradictoriu, subiectele delicate. 

Componenţa profesională a grupului influenţează, şi ea, 

asupra felului în care ghidul îşi construieşte explicaţiile şi are o 

înrâurire deosebită asupra desfăşurării programului. Astfel, pe 

lângă explicaţiile obişnuite, cunoscând că are în grup medici, 

ingineri, agricultori, el va prezenta, pe cât posibil, mai multe 

aspecte legate de aceste profesii. 
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ASPECTE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE ORGANIZĂRII 

PROCESULUI EDITORIAL-TIPOGRAFIC ŞI IMPACTUL 

ACESTORA ASUPRA CONTABILITĂŢII CONSUMURILOR 

ŞI METODOLOGIEI CALCULĂRII COSTULUI 

PRODUSELOR EDITORIAL-TIPOGRAFICE 

 

Rita LUNGU,  

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 
Printing industry is constantly changing due to the appearance of 

various digital technologies, which significantly raises the quality and 

diversity of products. Also, the evolution of printing and publishing sector 

and diversity of printing services affect the calculation of printing goods' 

cost. The largest share in total consumption related to the manufacture of 

printing products and in the formation of their cost holds material 

 

Industria poligrafică este o ramură de tehnologie, care este 

destinată pentru reproducerea multiplă a unui text, a ilustraţiilor şi a 

imaginilor grafice prin transferarea cernelii pe hârtie sau pe alte 

materiale. Principalele tipuri de produse poligrafice sunt cărţile, 

revistele, ziarele şi reproducerile de picturi, fotografiile, afişele, 

publicitatea, etc. Imprimarea se referă la industria prelucrătoare. 

Analiza particularităţilor întreprinderilor poligrafice a permis 

definirea industriei poligrafice ca sectorul producţiei materiale, care 

se caracterizează prin caracterul ţintă, prin prezenţa de mijloace 

specifice de producţie, prin caracteristicile materialelor tipărite 

produse, prin interacţiunea producătorului şi cumpărătorului de 

mărfuri (materiale tipărite), prin intermediul unui şir de verigi de 

producţie (redacţii, edituri şi tipografii) şi verigi intermediare 

(distribuitorii materialelor tipărite). 

Împreună cu existenţa unui număr mare de trăsături comune, 

industria poligrafica diferă de alte industrii, avînd caracteristici 

specifice, care constau în faptul că la crearea diferitor produse finite - 

cărţi, ziare, reviste, publicaţii, publicitate, etc. - sînt implicate mai 

multe grupuri de producători: agenţii de reclamă, redacţii, edituri, 

tipografii, combinatele poligrafice şi fiecare dintre ele îşi 

îndeplineşte funcţiile sale şi utilizează anumite metode şi procedee 

specifice numai acestui domeniu de activitate. 
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Fabricarea produselor poligrafice este un proces complex care 

implică o varietate de fluxuri de informaţii şi de materiale, care 

asigură desfăşurarea procesului tehnologic. 

Activitaea editorilor poate fi caracterizată foarte diferit în 

funcţie de categoriile de ediţii pe care le publică, de specificul 

pieţelor de desfacere şi în funcţie de însăşi structura editurilor. [1] 

Astfel în calitate de produse poligrafice pot fi menţionate 

următoarele: ziare, reviste, reclama în ediţiile de carte, afişe, 

calendare, buclete, ediţii periodice, specializate, inserturi, invitaţii, 

cărţi de vizită, certificate, prospecte, cataloage, afişe, etichete. [1] 

Înainte de a ajunge în mîinile cititorului sub forma produsului 

tipărit, manuscrisul urmează un proces de fabricaţie mai lung sau mai 

scurt. Totul începe de la creaţia autorilor de text şi de imagine, fie că 

aceştia se numesc personalităţi ale vieţii politice, ştiinţifice şi 

culturale, sau simpli corespondenţi voluntari a unei cărţi sau reviste. 

Textul şi imaginile nu sînt trimise direct la tipografie, ci sînt pregătite 

într-un mod bine determinat de către lucrătorii specializaţi ai 

editurilor de carte şi de reviste. 

Conform Legii cu privire la activitatea editorială, activitatea 

editorială reprezintă totalitatea activităţilor organizatorice, de creaţie 

şi economice ale editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea 

şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri: cărţi, ziare, reviste, note, 

calendare, ediţii de artă etc. [2] 

Prin intermediul editurilor şi redacţiilor se stabileşte o punte de 

legătură, un limbaj comun între autori şi tipografi. Aici are loc atît 

notarea manuscrisului de text şi a imaginilor cît şi indicaţii privind: 

 formatul cărţii, revistei; 

 prezentarea în pagină; 

 forma şi caracterul literelor; 

 lungimea rîndurilor sau lăţimea coloanei de text; 

 raportul de reproducere a imaginilor;  

 culorile cu care se va imprima. 

Manuscrisul în această formă eventual însoţit de o machetă 

care stabileşte amplasarea textului şi a imaginilor în pagină, este 

dirijat către tipografie. Aici, printr-o succesiune de etape tehnologice 

adecvate fiecărui manuscris în parte se asigură realizarea producţiei 

poligrafice prin multiplicarea conţinutului manuscrisului în mii sau 

zeci de mii de exemplare. 
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Prima şi cea mai lentă etapă este pregătirea formelor de 

imprimare – un şir  de operaţii tehnologice, ce asigură realizarea 

formelor de tipar caracterizate prin obţinerea de zone imprimabile şi 

neimprimabile. 

Cea de-a două etapă este imprimarea. Formele de tipar fixate 

în maşini de imprimare permit transferul controlat al cernelii de pe 

zonele active pe hîrtia ce se imprimă. 

În cadrul ultimei etape are loc finisarea producţiei poligrafice 

prin procedee mecanice se asigură aşa operaţii tehnologice cum ar fi: 

 fălţuirea colilor imprimate; 

 adunarea colilor fălţuite; 

 formarea blocurilor de carte; 

 fixarea copertelor. 

După finisarea etapelor enumerate o ultimă verigă este 

difuzarea producţiei poligrafice ce asigură transmiterea ei de la 

tipografie la cititor. 

 

Figura 1. Veriga ce asigură răspîndirea informaţiilor scrise de la 

autor la cititor 

 

Combinatul Poligrafic din Chişinău este una dintre cele mai 

mari întreprinderi poligrafice din Moldova. Combinatul a fost fondat 

pe baza unei tipografii meşteşugăreşti particulare, după care a urmat 

o mare creştere în anii următori. Sarcina principală care s-a pus în 

faţa Combinatului Poligrafic a fost asigurarea întregii ţări cu 

producţie poligrafică corespunzătoare. Neînsemnat a crescut volumul 

producţiei de carte. Tot în anul 1948 au apărut aşa operaţii ca tiparul 

şi ştanţarea etichetelor. Considerabil s-a lărgit asortimentul 
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producţiei poligrafice, a început fabricarea producţiei de papetărie. 

Pentru o cît mai bună calitate a produsului era nevoie de utilaj 

corespunzător şi începând cu anul 1994 au început renovarea 

utilajului. O nouă etapă de dezvoltare se observă în anul 2003 când s-

a montat utilaj nou din Japonia şi s-a început producerea cutiilor din 

carton. Volumul de producţie ilustrativă a crescut de la 1,8 mil. Coli 

de tipar în 1990 până la 88 mil. Coli de tipar. În prezent mai mult de 

60% constituie această producţie poligrafică. 

Combinatul Poligrafic are un spectru larg de produse 

poligrafice, începînd de la caiete pînă la cele mai performante cărţi. 

Datorită acestor caracteristici, Combinatul Poligrafic a fost decernat 

de către Guvernul Republicii Moldova cu Premiul de Stat în 

domeniul calităţii, productivităţii şi competitivităţii, şi nu numai o 

singură dată. 

Pentru diversitatea tematică a cărţilor editate, pentru aria vastă 

de cuprindere a celor mai diferite domenii, pentru uşurinţa de 

accesibilitate prin colecţiile sale şi prin toate acestea cuvinte se poate 

constata că Combinatul Poligrafic prestează producţie poligrafică din 

toate domeniile şi pentru toţi. 

Analiza produselor poligrafice fabricate de Combinatul 

Poligrafic din oraşul Chişinău poate fi urmărită în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

Analiza produselor poligrafice realizate în cadrul firmei 

producătoare 

Nr. de 

ord. 

Tipul 

produsului 

Elemente 

componente 
Destinaţia 

Prezentarea 

estetică a 

produsului 

1 2 3 4 5 

1. 
Calendare, 

calendare de 

birou, 

Coli de hîrtie cu 
diverse modalităţi 

de unire 

Informativă 
Diferite tehnici de 

realizare cromatică 

2. Etichete 

Etichetă, 
contretichetă, 

etichetă cu 

inscripţie 

Pentru 

producţia de 
vinuri 

Diverse forme, 

lăcuirea, ştanţarea 

3. Cărţi de vizită Coli de hîrtie 

Pentru 
prezentarea 

informaţiei 

despre omul 
respectiv 

Diverse forme, de 

obicei clasice, 

varietatea de hîrtie 

4. Placarde, afişe 

Coli de hîrtie cu 

diferite tehnici de 

fălţuire 

Predestinate 

pentru 
domeniile 

informaţionale 

Diverse forme, 
lăcuirea, 
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şi de reclamă 

5. 
Cărţi poştale, 

felicitări 
Coli de hîrtie 

Se adresează 

tuturor 

categoriilor de 
vârstă şi de 

preocupări 

pentru diferite 
ocazii 

Diversitatea 

domeniilor 

abordate, calitatea 
ilustraţiilor 

6. 
Producţia de 
cărţi, reviste, 

cataloage 

Elemente 

exterioare: cotorul, 
forzaţul, tifonul, 

captalbandul, 

semnul, şnitul, 
piciorul blocului; 

Elemente 

interioare: 
fascicole, planşe 

(ilustraţii) lipite sau 

intercalate 

Se adresează 

tuturor 
categoriilor de 

vârstă şi de 

preocupări 

Diversitatea 

domeniilor 

abordate, calitatea 

ilustraţiilor şi 
acurateţea 

explicaţiilor 

7. Formulare Coli de hârtie 

Predestinate 
pentru 

domeniile 

contabilităţii 

Diverse forme 

8. 

Buclete, 

prospecte, 
broşuri 

Coli de hârtie 

Predestinate 

pentru 

domeniile 
informaţionale 

şi de publicitate 

Diverse forme 

9. 
Mape, dosare de 

afaceri 
Coli de carton 

Predestinate 
pentru 

ambalarea 

produselor 

Diversitatea 

formelor 

10. Ambalaje 
Coli de carton, 

peliculă 
Pentru domenii 

de afaceri 
Diverse forme şi 

dimensiuni 

11. 

Producţia de 

papetărie (caiete, 
carneţele, 

albume) 

Coli de hîrtie 
fălţuite 

Pentru scopuri 

educative şi 

instructive 

Diversitatea 

formelor, 

ilustraţiilor 

 

Vorbind despre istoria cărţii este imposibil de a nu aminti de 

apariţia scrisului. La început a fost cuvîntul, apoi pictograma şi, în 

sfîrşit, a apărut şi scrisul. Primele scrieri se făceau cu un beţişor pe 

plăci umede de lut, care apoi se uscau devenind foarte trainice. 

Acestea şi au fost primele cărţi. Alte cărţi-suluri au fost foile de 

papirus, şi în sfîrşit, a apărut hîrtia bine cunoscută astăzi. Această 

invenţie a deschis noi posibilităţi în dezvoltarea cărţii. Ea a parcurs o 

cale lungă – de la tăbliţe de lut, pîna la foi subţiri şi mici care se pot 

citi doar cu ajutorul microscopului. 
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Tehnologia avansată de astăzi a scurtat considerabil calea 

cărţii de la manuscris pînă la raft. Pornind de la cărţile de cîzeva zeci 

de kilograme s-a ajuns la cea electronică. Cu toate acestea cartea 

tradiţională continuă să-şi menţină poziţia în viaţa noastră. Nici o 

carte electronică nu poate reda plăcerea de a citi un volum de 

dragoste, ori diverse cercetări din diferite domenii aşezat comod într-

un fotoliu. 

La orice vreme, întinzi mîna şi o iei de pe raft, şi deschizând-o 

eşti pătruns de foşnetul filelor, de mirosul plăcut al hârtiei şi literele 

aleargă în goană după eroul preferat. Manuscrisul autorului prinde 

viaţă în imaginea cititorului. 

Luînd în consideraţie cele spuse anterior, putem spune că 

Combinatul Poligrafic, anume în domeniul cărţii, a avut posibilitatea 

de a fabrica cărţi pentru orice categorie de cititor, de exemplu: 

 ediţia „Panorama Moldovei la hotarele secolului”; 

 „Biblia”; 

 Dicţionare „Englez-român”, „Explicativ şcolar”; 

 Cărţi „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, „Cartea Roşie a RM”, 

„Ghicitoare fără sfîrşit”(Gr.Vieru); 

 Cărţi pentru copii „Abeceluş” etc. 

Pentru obţinerea produselor date este necesară selectarea 

minuţioasă a materialelor de bază şi auxiliare ce vor contribui 

nemijlocit la fabricarea calitativă a acestor produse. 

Analiza procesului de fabricaţie existent se va realiza după 

performanţa sistemelor de producţie. Performanţa sistemelor de 

producţie este descrisă în mod general de mai mulţi specialişti din 

domeniu prin următoarele criterii: 

- calitate; 

- productivitate; 

- inovare; 

- flexibilitate; 

- profitabilitate; 

- eficacitate. 

După ce produsul prezentat la tipografie în versiunea 

electronică parcurge toate etapele procesului prepress, este îndreptat 

spre secţia de imprimare unde au loc unele dintre cele mai 

importante procese, care trebuie să corespundă tuturor cerinţelor. 

Schema procesului de imprimare este prezentată în schema 1. 
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Pregătirea hîrtiei 

Primirea hîrtiei, cernelii şi formelor 

Pregătirea cernelii Pregătirea 

formelor pentru 

tipar 

Predarea formei 

sectorului de 

imprimare 

Amestecul, introducerea 
adaosurilor noi 

Alegerea cernelii Tăierea şi 

rotungirea hîrtiei 

Aclimatizarea 

 
Introducerea în jgheabul 

de cerneală al maşinii 

Introducerea 

formei în 

maşină 

Controlul calităţii 

Pregătirea maşinii de 

imprimat 

Pregătirea aparatului 

de vopsea 

Imprimarea de probă 

Reconfigurarea 

maşinii de tipar 

Controlul calităţii 

Procesul de imprimare 

a tirajului 

Verificarea 

conformităţii calităţii 

Schema 1. Schema tehnologică a procesului de imprimare 

la Combinatul Poligrafic din or. Chişinău 
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Imprimarea ofset este o metodă de imprimare plană. De-a 

lungul a 30 de ani întrebuinţarea acestei metode de imprimare creşte. 

Imprimarea ofset a exclus imprimarea înaltă, dominantă în acel timp, 

şi în momentul de faţă ocupă un loc de frunte pe piaţa producţiei 

poligrafice. 

La imprimarea ofset elementele imprimabile şi neimprimabile 

se află pe aceeaşi suprafaţă plană. Elementele imprimabile posedă 

proprietăţi hidrofobe, adică au proprietatea de a respinge apa, şi 

totodată au şi proprietăţi oleofile, ce permit absorbţia cernelii. În 

acelaşi timp elementele neimprimabile a formei de tipar, invers, 

posedă proprietăţi hidrofile şi în acelaşi timp oleofobe, datorită 

cărora ele absorb apa şi resping cerneala. Acest proces are loc 

datorită fenomenelor fizice la suprafaţa de separare a fazelor. 

Desfăşurarea corespunzătoare a procesului de imprimare 

depinde de mulţi parametri fizico-chimici, legaţi de materiale şi 

componente, ce participă nemijlocit în acest proces.  

Mai jos sînt relataţi acei factori, care exercită o influenţă mai 

mare asupra calităţii imprimării ofset: 

 influenţa formei de tipar; 

 influenţa cilindrilor de cerneală; 

 influenţa cernelii de tipar; 

 influenţa soluţiei de umezire; 

 influenţa materialului suport; 

 influenţa maşinii de imprimat (asupra calităţii imprimării şi 

stabilităţii procesului). 

Relatarea acestor factori arată, că metoda imprimării ofset 

trebuie luată în consideraţie ca o sistemă cu mulţi parametri, 

deoarece schimbarea măcar a unuia din ei poate avea influenţă 

asupra întregului proces. 

Procesele de finisare sînt o parte a procesului tehnologic de 

fabricare a producţiei poligrafice, unde are loc conferirea formelor şi 

proprietăţilor necesare producţiei imprimate. În timpul procesului de 

finisare producţia obţine un aspect finisat, datorită designului 

(formei) şi funcţionalităţii. 

Fiecare categorie a producţiei de cărţi are gradul său de 

complexitate privind confecţionarea şi volumul de lucru. 

Confecţionarea broşurii are loc în cinci etape: 

1) tăierea după imprimare; 

2) fălţuirea; 
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Primirea colilor 

 imprimate 

 

 Baterea colilor cu 

planşe 

 

 

Baterea colilor de 

copertă 

 

 Tăierea colilor cu 

planşe 

 

 

Tăierea colilor de 

copertă 

 

 

Lipirea sau fixarea 

planşelor în caiet 

 

 Fixarea caietelor în 

bloc prin adunare 

 

Unirea caietelor în 

 bloc 

 

Acoperirea blocului 

cu copertă 

 

 Tăierea din 3 părţi 

 

 
Controlul de calitate 

 

 

Ambalarea 

 

 

Baterea colilor  

cu text 

 

 Tăierea colilor  

Cu text 

 

 
Fălţuirea colilor 

cu text 

 

 

Produs finit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema 2. Schema tehnologică a procesului de finisare la 

Combinatul Poligrafic din or. Chişinău 
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3) adunarea sau completarea; 

4) coaserea cu sîrmă; 

5) tăierea din trei părţi.  

Schema procesului de finisare la realizarea unei broşuri poate 

fi urmărită în schema 2. 

 

Procesul de broşare-copertare se începe cu tăierea colilor 

imprimate. Devierile de mărime ce apar în urma acestui proces duc la 

devieri în operaţiile următoare. De exactitatea colilor tăiate depinde 

precizia şi calitatea producţiei gata. Exactitatea tăierii în mare măsură 

depinde de proprietăţile materialului folosit. De asemenea pentru 

corectarea devierilor în mărime în procesul tăierii se face reglarea în 

maşina de tăiat. Operatorul acestei maşini trebuie să urmărească după 

situaţia cuţitului şi marzanului. Parametrii daţi trebuie luaţi în 

consideraţie pentru reglarea maşinii pentru o nouă comandă. Dacă 

aceste măsuri nu sînt îndreptăţite, atunci trebuie de micşorat 

înălţimea topului de tăiat. Aceasta este metoda des folosită. Calitatea 

tăierii este caracterizată de parametrii următori: 

o abaterile de la linia de tăiere dată; 

o mişcarea formatului în procesul tăierii; 

o exactitatea liniei de tăiere; 

o netezimea suprafeţei de tăiat; 

După operaţiile de tăiere colile se îndreaptă la fălţuire. 

Fălţuirea este îndoirea colilor într-o anumită consecutivitate 

formîndu-se fascicole. Fălţuirii se supun o mare parte a elementelor 

necesare de format anumit şi anume ilustraţiile, coperţile pentru 

îmbrăcarea broşurilor prin intercalare, părţile fracţionale a colilor de 

hîrtie şi multe altele. 

Caracteristicile de bază a calităţii colilor fălţuite sînt: 

o consecutivitatea paginilor în toate fascicolele trebuie să fie 

corectă; 

o semnele de control pe falţurile de cap şi de cotor trebuie să 

fie situate exact pe falţ; 

o dimensiunile liniare a fascicolelor după fălţuire trebuie să 

corespundă formatului ediţiei pînă la tăiere; 

o nu se admit abateri în lăţimea cîmpurilor de cotor şi cel 

superior a două pagini învecinate; 

o falţurile fascicolelor trebuie să fie bine presate, fără riduri; 
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o falţurile superioare a fascicolelor din 16 şi 32 pagini 

confecţionate din hîrtie compactă trebuie să fie perforate. 

După operaţia de fălţuire şi confecţionarea fascicolelor are loc 

formarea părţii principale ale ediţiei şi anume a blocului. Procesul de 

adunare a fascicolelor şi aranjarea lor într-o anumită ordine ce 

corespunde numerotării consecutive a paginii se numeşte 

completare. 
Metoda completării fascicolelor în bloc trebuie să fie stabilită 

la etapa iniţială de proiectare a ediţiei. Astfel metoda de completare 

aleasă pentru ediţiile de cărţi pentru copii este metoda de unire prin 

intercalare. Fascicolele completate prin intercalare pot fi unite numai 

în bloc complet ceea ce exclude orice operaţie de prelucrare a zonei 

cotorului. Prin intercalare se completează blocurile cu volum redus şi 

respectiv grosimea blocului va fi 4-5mm. 

În cadrul acestui articol obiectivul analizat a fost situaţia 

procesului de fabricaţie existent în cadrul întreprinderii poligrafice. 

Stabilitatea procesului de fabricaţie în mare parte depinde de mulţi 

parametri: selectarea materialelor, alegerea utilajului potrivit şi 

amplasarea lui cît mai efectivă, alegerea minuţioasă a personalului. 

Toţi aceşti parametri au o influenţă asupra caracteristicilor de 

calitate, care trebuie să posede orice produs poligrafic realizat în 

cadrul întreprinderii.  

Utilajul folosit la întreprindere prezintă un utilaj produs de 

renumiţi producători, aşa ca compania Heidelberg, ceea ce joacă un 

rol important la realizarea produselor poligrafice. Astfel în cadrul 

secţiei de fabricare a formelor este prezent următorul utilaj: maşina 

de developat pelicule, sistemă de expunere a formelor. În cadrul 

secţiei de imprimare sînt prezente maşinile de imprimat: maşina ofset 

cu patru culori Heidelberg, maşina „Roland 204”, „SM 102-4”, „SM 

74 H-4”, maşina ofset pentru două culori „Planeta”. În cadrul secţiei 

de legătorie şi broşare este prezent următorul utilaj: maşina de adunat 

coli „Mod 881/2-24”, maşina de intercalare-coasere-tăiere „Mod 

375/3-8kT”, maşina de broşare prin încleiere „Qudcbinder 300 

perfect”, maşina de fălţuit şi încleiat cutii „Partec”. 

Particularităţile ramurale şi tehnologice de fabricare a 

producţiei poligrafice influenţează asupra alegerii metodei de 

evidenţă a consumurilor de producţie şi de calculare a costului de 

producţie. 
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În literatura de specialitate se menţionează că la întreprinderile 

poligrafice cel mai des utilizată este metoda pe comenzi de calculare 

a costului de producţie. 

Însă, organizarea deja existentă a contabilităţii consumurilor 

de producţie şi calculării costului de producţie la întreprinderile 

poligrafice deocamdată nu corespunde condiţiilor moderne de 

desfăşurare a activităţi economice. Astfel, metoda normativă de 

evidenţă şi calculare nu a obţinut răspîndirea necesară în industria 

poligrafică. O sarcină destul de actuală este aceea de implementare la 

întreprinderile poligrafice a metodei normative de evidenţă a 

consumurilor de producţie şi de calculare a costului de producţie.  

Una din cauzele principale a răspîndirii insuficiente a metodei 

normative în industria poligrafică este aceea, că întrebările teoretice 

şi practice ce ţin de metoda normativă corespund specificului 

producţiei poligrafice, însă sînt puţin cercetate şi nu au obţinut o 

răspîndire largă în literatura de specialitate. 

Asupra organizării evidenţei producţiei poligrafice şi calculării 

costului de producţie o mare influenţă o are caracterul producţiei 

fabricate şi particularităţile tehnologice şi organizaţionale ale 

procesului de producţie. Spre deosebire, de exemplu, de fabricarea 

ziarelor şi blanchetelor, fabricarea cărţilor şi revistelor este legată de 

un proces tehnologic mult mai complicat cu mai multe etape şi 

operaţii, cu un asortiment mult mai larg, cu un caracter mult mai variat 

al originalului reprodus şi al oformării exterioare, cu un nivel mult mai 

înalt al consumului specific de materiale şi de resurse de muncă. 

De aceea apare necesitatea perfecţionării contabilităţii 

consumurilor de producţie şi calculării costului de producţie în 

industria poligrafică în condiţiile actuale prin implementarea unor 

noi metode de evidenţă a consumurilor şi calculare a costurilor care 

să răspundă cerinţelor necesare şi particularităţilor specifice din 

industria poligrafică. 

 

Referinţe: 

1. http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/2008/11/Procese

_ editoriale_Note_curs_DS.pdf.  

2. Legea cu privire la acrivitatea editorială nr. 511 din 

20.04.2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 

70-72 din 22.06.2000. 

 

http://library.utm.md/lucrari/Tipografia/2008/11/Procese_editoriale_Note_curs_DS.pd
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POSIBILITĂŢI DE OPTIMIZARE A STRUCTURII 

CAPITALULUI ŞI A SURSELOR DE FINANŢARE 

LA  S.A „CAHULPAN” ŞI SRL „VIERUL VIN” 

 

Irina ŞCHIOPU, 

Catedra de  Finanţe şi Evidenţă Contabilă  

 
Dans l’activiteé de la chaque entreprise, les finances occupent un 

rôle important, ainci comme et leur gestion. C'est pourquoi les 

entrepreneurs sont dans une permanente recherche des possibilités 

d’optimisee la structure de capital et les sources de financement. 

 

Evoluţia activităţii oricărei societăţi comerciale demonstrează 

necesitatea luării unor suite de decizii care asigură trecerea acesteia 

prin diverse stări favorabile sau nefavorabile, ajungându-se în final la 

o situaţie economico-financiară sănătoasă. În acest proces de 

continuă schimbare  şi reglare a stării firmei, analiza prin funcţia de 

diagnostic îşi propune să studieze funcţionarea sistemului sub raport 

structural  şi funcţional-cauzal şi se întemeiază pe informaţia de 

stare. Astfel, analiza diagnostic[2,p.145]este o metodă de testare a 

stării  şi performanţelor sistemului  (firmei, etc.) când se constată  o 

diminuare a performanţelor, unele disfuncţionalităţi, perturbaţii 

externe puternice, etc.;  

Prin compararea sistematică a punctelor forte  şi slabe, a 

oportunităţilor  şi ameninţărilor identificate în analiza diagnostic se 

poate determina situaţia în care se află filiera  şi agenţii economici 

situaţi în diferite verigi ale acesteia, putându-se identifica 

problematici legate de asimilarea de noi produse, modernizarea 

produselor existente, introducerea de noi tehnologii, diversificarea 

producţiei, specializarea, integrarea pe verticală sau orizontală, 

lărgirea relaţiilor de cooperare, etc.   

Scopul analizei diagnostic, sau altfel zis analiza SWOT este, 

aşadar, acela de a realiza un plan strategic sau de a găsi o soluţie la o 

problemă, luând în considerare factorii interni  şi externi ai unui 

proces sau ai unei organizaţii. Completarea ferestrelor SWOT 

urmează patru etape, astfel: [3] 

1. Analiza internă: Se examinează capacitatea echipei şi/sau 

cea a unităţii. Acest lucru are, ca rezultat, listarea punctelor tari (S) şi 

a celor slabe (W).  
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2. Analiza externă: în această etapă se iau în considerare 

principalele elemente din mediul extern al unităţii (cum sunt, spre 

exemplu, cultura organizaţională, situaţia economică, sursele de 

finanţare, nivelul de pregătire a personalului, etc.) şi se identifică 

acele puncte care pot constitui oportunităţi (O) sau ameninţări (T) 

pentru echipă. Un element foarte important îl constituie, în această 

etapă, analiza grupurilor  ţintă (a beneficiarilor).  

3. Se completează ferestrele SWOT. Se reanalizează  şi, 

eventual, se detaliază fiecare element.  

4. Se interpretează analiza SWOT. După obţinerea datelor 

aferente analizei SWOT, urmează a fi adoptate deciziile cu privire la 

ceea ce urmează a fi întreprins.  

Astfel în continuare vom prezenta cum se extinde această 

analiză asupra mecanismului de finanţare, pentru comparare, la  două 

întreprinderi cu activitate diferită, şi anume S.A “CAHULPAN” care 

este o întreprindere unică în ramura de producere a produselor de 

panificaţie de dimensiuni mari şi cu o capacitate de producere 

considerabilă amplasată în regiunea de sud a Moldovei, ea fiind 

considerată ca cel mai mare producător de produse de panificaţie, 

franzelărie, covrigărie, pesmeţi, patiserie ş.a., şi SRL “Vierul Vin” 

care activează în domeniul agriculturii, şi în special activitatea sa de 

bază este fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei 

alcoolice. Deci necătând la faptul că ambele întreprinderi sunt 

întreprinderi de producţie, activitatea lor financiară diferă, iar în 

urma analizei SWOT vom vedea care sunt tangenţele şi care sunt 

diferenţele dintre ele. 

 

Analiza SWOT al surselor de finanţare utilizate la S.A 

„CAHULPAN”: 

 

Puncte tari 

- Dispune de capital statutar 

suficient de mare, 

- Personal cu capacităţi înalte 

de gestiune a surselor financaire, 

- Apelarea la autofinanţare, 

- Întreprinderea poate utiliza 

pentru finanţarea pe termen scurt 

sursele datoriilor pe termen scurt, 

 

Puncte slabe 

- Un volum mare al surselor 

potenţiale de finanţare îngheţate 

în creanţe pe termen lung şi în 

special pe termen scurt., 

- Un volum mare al 

cheltuielelor operaţionale, care 

pot fi utilizate mai raţional, adică 

pentru finanţare, 
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- Obţinerea de profituri înalte, 

 

                    

Oportunităţi 

- Poziţie stabilă şi sigură pe 

piaţă, 

- Clientelă fidelă, ceea ce îi 

permite obţinerea de profituri 

considerabile, 

- Prevederea cazurilor 

excepţionale. 

 

Ameninţări 

- Extinderea concurenţilor, 

atât în ţară cît şi de peste hotare, 

- Politica fiscală a statului, 

- Politica socio-economică a 

statului, 

- Dependenţa de factorii 

climaterici, 

- Cazuri excepţionale. 

Sursa: Elaborată de autor 

 

Analiza SWOT al surselor de finanţare utilizate la SRL „Vierul 

Vin” 

 

Puncte tari 

- Dispune de capital statutar 

mare, 

- Personal cu capacităţi înalte 

de gestiune a surselor financaire, 

- Întreprinderea dispune de 

rezerve mari, 

- Întreprinderea poate utiliza 

pentru finanţarea pe termen scurt 

sursele datoriilor pe termen scurt, 

- Obţinerea de profituri înalte, 

 

Puncte slabe 

- Creanţele pe termen scurt 

prevalează mult datoriile pe 

termen scurt., 

- Un volum mare al surselor 

de finanţare împrumutate, atît pe 

termen lung cât şi pe termen 

scurt, 

- Specificul activităţii 

desfăşurate de această 

întreprindere, de procesul de 

producere al produselor finite(de 

durată) şi prin urmare obţinerea 

surselor financiare necesare la o 

perioadă mai îndepărtată.. 

                    

Oportunităţi 

- Clientelă fidelă, ceea ce îi 

permite obţinerea de profituri 

considerabile, 

- Extinderea cît mai largă spre 

 

Ameninţări 

- Extinderea concurenţilor, 

atât în ţară cît şi de peste hotare, 

- Politica fiscală a statului, 

- Politica socio-economică a 
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export, 

- Prevederea cazurilor 

excepţionale. 

statului, 

- Politica statelor vecine 

asupra producţiei exportate 

(vinuri şi alte băuturi spirtoase) 

de această întreprindere, 

- Dependenţa de factorii 

climaterici, 

- Cazuri excepţionale. 

Sursa: Elaborată de autor 

 

În urma prezentării analizei SWOT al surselor de finanţare şi 

nu numai, dar şi al factorilor care sunt într-o strînsă legătură atât la 

S.A „CAHULPAN” cât şi la SRL„Vierul Vin”, în mod comparativ, 

putem concluziona, că dacă vom vorbi de factorii interni care 

influenţează activitatea întreprinderilor şi anume avem: punctele tari 

ale întreprinderilor analizate, adică S.A „CAHULPAN” şi SRL 

„Vierul Vin”, în linii generale au aproximativ aceleaşi poziţii tari, 

adică ambele dispun de capital statutar mare, ambele au personal 

calificat, ce le permite să gestioneze raţional sursele financiare 

existente, precum şi sursele atrase, luînd în considerare specificul 

activităţii fiecărei întreprinderi, deasemenea ambele întreprinderi, 

necătând la faptul că au activităţi diferite şi prin urmare sunt 

gestionate diferit, sunt aducătoare de profit, diferenţa constând în 

provenienţa surselor de finanţare la aceste întreprinderi, şi aici putem 

menţiona că S.A „CAHULPAN” apelează de aproape patru ani deja, 

doar la autofinanţare şi în caz de necesitate se poate folosi pe o 

perioadă scurtă de timp de sursele ce provin din datorii pe termen 

scurt, în timp ce la SRL „Vierul Vin” ceea ce prezintă un punct slab, 

sursele de finanţare, deobicei provin din împrumuturi şi credite, dar 

datorită modului eficient de desfăşurare a activităţii, ea reuşeşte să 

ramburseze, aceste sume la scadenţă, adică reuşeşte să fie solvabilă şi 

plus la aceasta să achite şi o rată a dobînzii. 

În ceea ce priveşte punctele slabe, aceste întreprinderi, adică 

S.A „CAHULPAN” şi SRL „Vierul Vin”, ambele au acelaşi negativ, 

adică au un volum foarte mare de surse financiare care ar fi putut fi 

utilizate în scopurile personale ale întreprinderilor, dar sunt la 

moment sub formă de creanţă, deci sunt surse îngheţate la 

cumpărători. Alte puncte slabe sunt că la SRL „Vierul Vin” se 

apelează pe larg la sursele de finanţare atrase, ceea ce este periculos 
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pentru ea, ca şi pentru oricare altă întreprindere, ca să nu ajungă la 

riscul de incapacitate de plată şi la riscul de faliment, dar putem 

evidenţia că la moment, întreprinderea nu este afectată de acest risc. 

Şi totodată un alt punct slab al acestei întreprinderi, de care şi este 

legat şi riscul surselor împrumutate, este că specificul activităţii 

desfăşurate cere la apelarea la astfel de gestiune, deoarece specificul 

acestei activitatăţi de producere a produselor sale, este de o durată 

mai îndelungată, în timp ce materia primă trebuie şi poate fi 

procurată la început, adică toamna, precum şi alte costuri care trebuie 

suportate  legate  de activitatea de producere, iar sursele financiare 

vin la o perioadă mai îndepărtată. Deci datorită acestui specific de 

activitate întreprinderea întîmpină probleme în plan financiar. Îar în 

ceea ce priveşte S.A „CAHULPAN”, un al punct slab al ei este că 

această întreprindere, are cheltuieli operaţionale mari, aceste surse 

putînd fi utilizate în alte scopuri mai utile de finanţare. 

Factorii externi de influenţă la aceste întreprinderi, S.A 

„CAHULPAN” şi SRL „Vierul Vin” se prezintă prin oportunităţi şi 

ameninţări. Oportunităţile de care dispun aceste întreprinderi sunt 

clientela fidelă, care se datorează poziţiei sigure şi stabile pe piaţă 

prin calitate, preţ şi durată. Aceasta le permite la ambele întreprinderi 

să îşi realizeze scopurile propuse, fie pentru apelarea la o finanţare 

din exterior, ceea ce oferă încredere creditorilor, fie la extinderea 

spre alte pieţe, chiar la exportul peste hotare al produselor sale, în 

special acest lucru este specific pentru SRL „Vierul Vin”, care tinde 

cît mai mult la exportul producţiei sale spre export, dar şi S.A 

„CAHULPAN” deasemenea încearcă să-şi extingă produsele sale 

spre export în ţările vecine, cum ar fi Ucraina şi România. În ceea ce 

priveşte ameninţările, pentru aceste întreprinderi şi nu numai, care se 

răsfrâng asupra modului de gestionare financiară a surselor 

disponibile, sunt în special: politicile fiscale şi social-economice a 

statului, de care depinde modul de gestiune şi rezultatele acestei 

gestiune în cadrul întreprinderilor. Deasemenea alte ameninţări se 

prezintă prin concurenţa care se răsfrînge din an în an din ce în ce 

mai tare, dar nu numai prin volum, dar şi prin calitate şi nu în ultimul 

rând prin preţuri, aceasta ducând la scăderea veniturilor, la creşterea 

costurilor pentru calitate, la apariţia altor probleme legate de 

activitatea atât financiară cât şi comercială a întreprinderilor atât al 

S.A „CAHULPAN” cât şi la SRL „Vierul Vin”. O altă ameninţare 

este că ambele întreprinderi sunt dependente de factorii climaterici, 
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deci atât specificul activităţii întreprinderii S.A „CAHULPAN” şi 

SRL „Vierul Vin”, este de natură industrială şi prin urmare dacă 

clima anului este favorabilă şi roada la fel, prin urmare şi costurile 

pentru cumpărarea materiei prime vor fi mai mici, deci şi finanţările 

nu vor necesita a fi atât de mari, comparativ cu anii nefavorabili din 

punct de vedere climateric şi respectiv prin urmare şi roada. 

Totodată, iarăşi datorită specificului activităţii desfăşurate la SRL 

„Vierul Vin” o altă ameninţare din exterior care poate afecta 

activiatea acestei întreprinderi, este dependenţa de deciziile politice a 

statelor străine în domeniul acceptării importului produselor 

spirtoase în ţara sa, deci dacă se duce o politică de restrîngere a 

realizării de produse alcoolice, atunci desigur că scade exportul şi 

scad şi veniturile obţinute şi apare problema de finanţare de mai 

departe a înteprinderii. 

În continuare vom analiza structura financiară a firmei, care 

reflectă compoziţia capitalurilor acesteia. Capitalurile firmei pot fi 

proprii şi împrumutate,cu menţiunea că cele proprii pot proveni 

numai din autofinanţare sau aporturi, iar capitalurile împrumutate se 

constituie din diverse credite pe termen scurt, mediu şi lung. 

Capitalurile proprii împreună cu datoriile pe termen mediu şi lung 

formează capitalul permanent. Acesta se caracterizează printr-o 

stabilitate sporita în timp. Stabilirea unei anumite strategii financiare 

este un atribut al politicii financiare şi care vizează mai multe 

aspecte. În primul rând trebuie identificat un raport corespunzător 

între creditele pe termen scurt şi capitalurile permanente. În al doilea 

rând, în interiorul capitalurilor permanente trebuie stabilite cea mai 

bună proporţie între fondurile proprii şi fondurile atrase. În principiu 

trebuie să se ţină seama de tipul de finanţare care corespunde cel mai 

bine cu natura investiţiilor sau a activelor firmei care se 

concretizează în investiţii de natura activelor fixe şi investiţii în 

active circulante. 

Astfel pentru a putea aprecia structura şi politica de finanţare 

la S.A „CAHULPAN” şi SRL „Vierul Vin”, în continuare vom 

analiza care este rata stabilităţii  surselor de finanţare şi gradul de 

îndatorare pe termen lung, prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 



 209 

Tabelul 1 

Analiza în dinamică a stabilităţii surselor de finanţare şi 

a gradului de îndatorare pe termen lung  la S.A “CAHULPAN” 

şi SRL “Vierul Vin”. 

 
Denumi

rea 

coeficien

tului 

S.A „CAHULPAN” la SRL „Vierul vin” Abaterea (+/-) comparativă la 

SA „CAHULPAN” şi SRL 
„Vierul Vin” 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Rata 

stabilită

ţii 

financia

re 

0,80 0,807 0,785 0,57 0,67 0,68 0,23 0,14 0,105 

2. Rata 

de 

îndatora

re pe 

termen 

lung 

faţă de 

capitalul 

perman

ent 

0,026 0,218 0,183 0,50 0,40 0,40 -0,474 -0,182 -0,217 

3.Rata 

de 

autofina

nţare a 

capitalul

ui 

perman

ent 

0,974 0,782 0,817 0,50 0,60 0,60 0,474 0,182 0,217 

4.Coefici

entul de 

levier 

0,027 0,28 0,22 0,68 0,67 0,98 -0,653 -0,39 -0,76 

Sursa: Întocmit de autor în baza datelor Rapoartelor financiare 

ale întreprinderilor S.A “CAHULPAN” şi SRL “Vierul Vin” pe anii 

2009-2011  

 

În  baza datelor tabelului 1, unde s-au analizat mai mulţi 

indicatori putem concluziona următoarele: 

1.Rata stabilităţii financiare- ce exprimă cota surselor de 

finanţare care poate să utilizeze întreprinderea  pentru finanţarea 

activităţii economice, într-o perioadă îndelungată.[1,p.214] Acest 

coeficient se apreciază pozitiv dacă are o dinamică în creştere, ceea 

ce este specific pentru ambele întreprinderi analizate cu mici abateri, 
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deci la S.A“CAHULPAN”  în anul 2009 el a constituit 0,80 puncte 

procentuale, în 2010 crescînd la 0,807 p.p şi în 2011 a scăzut puţin, 

la 0,785 p.p.. La SRL “Vierul Vin” deasemenea are tendinţă 

crescătoare astfel în 2009 el a constituit 0,57 p.p, în 2010 0,67 p.p şi 

în anul 2011 0,68 p.p. În ceea ce priveşte analiza comparativă dintre 

S.A “CAHULPAN” şi SRL “Vierul Vin” putem evidenţia că la S.A 

“CAHULPAN” această rată este mai mare ceea ce ne vorbeşte 

depsre o poziţie mai stabilă a întreprinderii comparativ cu SRL 

“Vierul Vin”. 

2. Rata de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul 

permanent- din punct de vedere al creditorilor se apreciază pozitiv o 

tendinţă a ratei de îndatorare pe termen lung faţă de capitalul 

permanent în descreştere, altfel ea reflectă majorarea riscului 

potenţial de a nimeri sub influenţa externă care nu poate fi controlată 

de conducerea întreprinderii. Spre deosebire de coeficienţii structurii 

generale a surselor de finanţare, nivelul de siguranţă al acestui 

indicator nu poate fi stabilit în mod cert şi concret, dar în practica 

mondială se consideră convenabil nivelul ratei în cauză de circa 26-

40%.[1,p.215] Astfel la S.A “CAHULPAN” acest indicator poate fi 

apreciatîn felul următor,  în anul 2009 el a constituit 0,026 p.p, iar în 

anul 2010 a crescut pînă la  0,218 şi în 2011, iarăşi a scăzut pînă la 

0,183 p.p, astfel în pofida faptului că acest indicator este într-o 

permanentă fluctuaţie, el se încadrează în parametrii accesibili, în 

timp ce la SRL “Vierul Vin” acest indicator este în dinamică 

descrescătoare ceea ce se apreciază pozitiv , doar că în anul 2009 el a 

constituit 0,50 p.p, depăşind puţin plafonul acceptabil, iar în anul 

2010 şi 2011 el a cosntituit 0,40p.p, ceea ce ne arată că el se află “pe 

muchie de cuţit”, aceasta se datorează mărimilor mari al surselor 

atrase pe termen lung. Abaterile dintre aceste întreprinderi sunt 

destul de considerabile. 

 3.Rata de autofinanţare a capitalului permanent- acest 

coeficient, deasemenea exprimă structura capitalului permanent  care 

asigură o finanţare îndelungată a activităţii întreprinderii. În practica 

mondială se indică şi limita de jos a acestei rate-60%.[1,p.215] La 

S.A “CAHULPAN” acest coeficient ne arată predominarea 

capitalului propriu în structura capitalului permanent, astfel rata de 

autofinanţare a capitaluilui permanent depăşeşte cu mult nivelul 

minim recomandat, deci în 2009 el a constituit 0,974 p.p în 2010-

0,782p.p. şi 2011 crescând iarăşi la 0,817 p.p. La SRL “Vierul Vin” 
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acest indicator în anul 2009 a constituit 0,5 p.p în anul 2010 şi 2011 

majorându-se până la 0,60 p.p, ceea ce ne indică că această 

întreprindere începînd cu 2010 se încadrează în limitele accesibile 

ale acestui indicator, dar se află la un nivel marginal. 

4.Coeficientul de levier- prin prisma interesului creditorilor se 

apreciază negativ nivelul supraunitar al acestui coeficient.[1,p.216]  

Astfel la ambele întreprinderi se înregistrează tendinţa de încadrare 

în limită, la S.A “CAHULPAN” acest îndicator în anul 2009 a 

constituit 0,027 p.p, iar în 2010 a crescut până la  0,28 p.p şi în anul 

2011 iarăşi a scăzut  la 0,22 p.p, aceasta ne vorbeşte că întreprinderea 

nu beneficiază de surse suplimentare pentru investirea lor în diverse 

proiecte. La SRL “Vierul Vin” acest indicator în anul 2009 a 

constituit 0,68 p.p, în anul 2010-0,67 p.p şi în anul 2011 a crescut 

pînă la 0,98 p.p., ceea ce ne vorbeşte că la această întreprindere se 

apelează mai des la surse atrase şi întru-un volum mai mare. 

În concluzie putem menţiona că pentru S.A “CAHULPAN” în 

principiu le este specific apelarea mai frecventă la sursele capitalului 

propriu, şi dacă vom aprecia dintr-un punct de vedere, aceasta ne 

vorbeşte despre faptul că ea puţin investeşte, dar din alt punct de 

vedere, ea deja şi-a înnoit capitalul fix şi nu are nevoie de prea multe 

investiţii, iar pentru finanţarea activităţii circulante ea îşi poate 

permite autofinanţarea. În ceea ce priveşte SRL “Vierul Vin”, 

această întreprindere apelează mult mai mult la sursele atrase, ceea 

ce o impune să suporte anumite costuri de capital, dar activitatea în 

general nu se abate prea mult de la limitele acceptabile, deaceea ei 

până ce, riscul falimentului nu-i este caracteristic. 

Cu toate acestea atât la S.A „CAHULPAN” cât şi la SRL 

„Vierul Vin” ar fi binevenit în gestiunea financiară al lor, pentru a 

îmbunătăţi situaţia surselor de finanţare atât pe termen lung, dar în 

special şi pe termen scurt, să minimizeze datoriile debitoare atât pe 

termen lung cât şi în special cele pe termen scurt, ceea ce le-ar 

permite de a obţine un flux de numerar în plus, ce poate fi utilizat 

pentru finanţarea curentă a întreprinderilor, ceea ce i-ar face să 

recurgă, în special SRL „Vierul Vin” mai puţin la surse atrase pentru 

a finanţa activitatea curentă a întreprinderii. Deasemenea pentru 

întreprinderea SRL „Vierul Vin” ar fi bine venit, luând în 

consideraţie specificul activităţii lor, de a forma anumite rezerve 

pentru procurarea materiei prime şi prelucrarea ei, ca să nu mai 

recugă la aşa volume de împrumuturi pentru finanţarea acestui 
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proces. O altă metodă ar fi recurgerea la încasarea plăţilor în avans, 

de la anumiţi clienţi, care deasemenea ar duce la o altă schemă de 

finanţare al capitalurilor la această întreprindere.    
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ESENŢA NOŢIUNII DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ.   

ABORDĂRI ÎN TEORIA ECONOMICĂ 
 

Iulia VICOL, 

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

The human factor must underline any research regarding the 

development of the economic system. Therefore, addressing the issue of 

employment is a priority for any research. One of the biggest problems of 

mankind today is the inability to use the main resource of economic growth 

and development: labour force. To create conditions that the factor work to 

be active and creative is one of the major socio-economic problems faced 

by all countries of the world. 
 

Ocuparea forţei de muncă poate fi considerată o problemă, 

care permanent cere atenţie nu numai din partea reprezentanţilor 

diferitelor şcoli şi curente, dar şi a practicienilor, care contribuie la 

efectuarea diferitelor transformări social-economice. Baza 

metodologică a esenţei ocupării forţei de muncă a fost  pusă de mulţi 

reprezentanţi ai curentelor: clasice, neoclasice, keynesismul, 

neokeynesismul, monetarismul şi neoconservatismul. 

Pentru prima dată conceptul de ocupare a forţei de muncă a 

fost analizat de reprezentanţii direcţiilor clasice, care include: şcoala 

clasică a lui A. Smith, D. Ricardo; şcoala liberală a lui J. B. Say şi 

şcoala socialistă a lui K. Marx. Curentele date presupuneau că 

concurenţa liberă şi piaţa sunt regulatorii principali ai economiei. A. 

Smith, D. Ricardo, J. B. Say spuneau că în cazul cînd cererea şi 

oferta forţei de muncă sunt egale există echilibru pe piaţă şi ocuparea 

deplină este asigurată. 

De asemenea D. Ricardo şi J. B. Say subliniau  că averea 

creşte frugal. Mai tîrziu a fost demonstrat că economia sărăceşte 

societatea, creşte şomajul, reduce salariul şi reduce activitatea 

economică. D. Ricardo susţinea că acumularea de capital se bazează 

pe tendinţa de scădere a ratei profitului, care duce la o scădere a 

producţiei şi respectiv la scăderea ocupării forţei de muncă. Conform 

teoriei clasice a lui A. Smith şi D. Ricardo, ocuparea deplină este 

caracteristică numai pentru economia de piaţă. 

Teoria ocupării forţei de muncă a lui K. Marx se bazează pe 

trei ipoteze: teoria plus-valorii, teoria creşterii capitalului şi a 

principiului populaţiei. Marx a dedicat problemei ocupării forţei de 
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muncă capitolul 23 din volumul I al Capitalului, unde se analizează 

impactul creşterii de capital asupra poziţiei clasei muncitoare. El a 

inventat ,,armata industrială de rezervă a forţei de muncă”, care 

devine o pîrghie împotriva acumulării capitaliste şi chiar o condiţie 

de existenţă a producţiei capitaliste. ,,Armata industrială de rezervă a 

forţei de muncă” este o sursă suplimentară populaţiei şi este 

implicată în producţia de bunuri, atunci cînd se extinde procesul de 

producţie. Teoria dată se vede în mod unilateral, pentru a demonstra 

caracterul inevitabil al schimbărilor de la un model (capitalist) la 

altul (socialist, planificat, cantralizat). Acest concept este axat pe 

ideea producerii plus-valoare [13, 549-580].   

În şcoala liberală prin analiza pieţei ca factor de producţie J. B. 

Say considera munca ca o resursă specială, care participă la crearea 

valorii şi care aduce proprietarului forţei de muncă, venit  din muncă, 

în formă de salarii. Teoria lui Say până la mijlocul anilor '80 ai 

secolului XX, totalmente se supunea criticii, pentru că nu se potrivea 

şi se contrazicea teoriei marxiste, dar în prezent  în literatura 

economică şi-a ocupat locul. J.B. Say a demonstrat, că fiecare factor 

implicat în producţie, aduce proprietarului venit (capitalului – 

dobăndă, muncii - salarii, pămîntului – rentă) şi nu există nici o 

contradicţie. El credea că supraproducţia de bunuri strîmtorează  

forţa de muncă şi capitalul din producţie, dar crearea  cererii la 

bunurile pe piaţa mondială duce din nou la crearea  locurilor de 

muncă. Economiştii consideră că afirmaţia lui Say este greşită: în 

condiţiile liberei concurenţe pe piaţă, criza economică este 

imposibilă,  deasemenea reducerea capitalului şi a ocupări forţei de 

muncă. În teoria economică modernă a ocupării forţei de muncă ar 

trebui să ia în considerare conceptul clasic, bazat pe relaţia directă 

dintre costul forţei de muncă şi valorii create. Piaţa singură 

controlează mecanismul de formare a cererii şi ofertei forţei de 

muncă [5, 69]. 

Mai complet poblema dată a fost analizată de economişti şcolii 

neoclasice: W. St. Jevons, A. Marshall, A. Pigou, J. B. Clark, care au 

determinat  limita  forţei de muncă prin: ,,productivitatea marginală a 

factorilor de producţie”, ,,produsul marginal al muncii” şi ,,lucrătorul  

marginal”. Jevons a elaborat Teoria ofertei de forţă de muncă, care 

presupune inexistenţa simetriei între factorii care determină cererea 

şi oferta de forţă de muncă [10]. J.B. Clark analizând problema a 

dedus legea ,,diminuării productivităţii marginale”, adică în procesul 
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de producţie există o ,,diminuare a productivităţii”, salariile depind 

de productivitatea muncii şi de nivelul ocupării forţei de muncă. Cu 

cât este mai mare numărul de lucrători angajaţi, cu atât este mai mică 

productivitatea muncii şi salariile [5, 6]  A. Pigou considera că în 

calitate de mecanism pentru ridicarea ocupării forţei de muncă în 

situaţia de criză este necesar  creşterea  venitului real, atunci ritmul 

micşorării salariilor nominale sunt mai mici decât ritmul schimbării 

preţului. Acest lucru va asigura o creştere reală a  salariilor şi, astfel, 

va creşte cererea agregată, producţia şi ocuparea forţei de muncă. 

În conceptul neoclasic  ocuparea forţei de muncă depinde de doi 

factori: productivitatea marginală a muncii (care caracterizează cererea 

de forţă de muncă) şi ,,utilitatea marginală” estimaţi de muncitori din 

salariile reale (care determină oferta de muncă).  Echilibrul determinat  

între cererea şi oferta de forţă de muncă determină nivelul ocupării 

forţei de muncă şi a salariilor. Cu cât sunt mai mici salariile reale, la 

care sunt de acord muncitorii, cu atât este  mai mare nivelul ocupării 

forţei de muncă şi invers. În ,,Principiile economiei politice”, de A. 

Marshall care privea angajatul ca un subiect raţional, evaluînd 

minusurile şi plusurile  în procesul de producţie. Dacă minusul se 

consideră costurile forţei de muncă, măsurată prin evaluarea subiectivă 

a dezutilităţii marginale a muncii,  atunci în calitate de plusuri a 

acţionat  salariile, dependentă de evaluarea acesteia şi  destinată pentru 

compensarea  bănească a emoţiilor negative. Acest concept este 

modern şi se bazează pe două ipoteze iniţiale: în primul rând, oferta 

forţei  de muncă răspunde la oferta salariilor reale, şi pe de altă parte, 

mişcarea  salariilor reale evaluază schimbările identice. Orice acord cu 

privire la salarii determină nivelul real al ocupării forţei de muncă, 

astfel el se află în mâinile muncitorilor. Nedorinţa micşorării salariilor 

se vor întoarce împotriva lor prin creşterea şomajului. Echilibrul pe 

piaţa factorilor de producţie se realizează prin egalitatea cererii şi 

ofertei de forţă de muncă [3,4,10]. 

Astfel, utilizînd teoria neoclasică în ştiinţa modernă putem 

determina nivelul necesar de locuri de muncă, având în vedere costul 

marginal al forţei de muncă, productivitatea marginală a factorilor şi 

a produsului marginal. Ele reflectă dimensiunea optimă a ocupării 

forţei de muncă, care este foarte important pentru reglementarea 

ocupării forţei de muncă. 

Teoria keynesiană de reglementare a ocupării forţei de muncă 

se bazează pe respingerea ideilor şcolilor clasice şi neoclasice. Ea 
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respinge ideea de auto-reglementare a pieţei forţei de muncă, de o 

schimbare automată a ratelor dobânzilor, de flexibilitatea preţurilor şi 

a salariilor. Principalul motiv pentru şomaj după Keynes constă în 

lipsa cererii agregate efective. Coordonarea nivelul ocupării forţei de 

muncă în economia naţională în depindenţă de dinamica cererii 

efective, adică în dependenţă de consumul şi cheltuielile de investiţii. 

Legea sa psihologică reflectă nevoia de a consuma mai mult (o 

creştere a cererii agregate), decât pentru a economisi. In teoria de 

reglementare a ocupării forţei de muncă, J.M. Keynes prevede o 

analiză a mecanismului de restaurare a echilibrului economic, bazat 

pe necesitatea bugetului de stat, a politicii fiscale, monetare la nivel, 

stimulârii cererii efective şi noilor investiţii. Această dispoziţie este 

importantă pentru reglementarea ocupării forţei de muncă şi în 

prezent [4,5,6,10]. 

J.M. Keynes a considerat  piaţa forţei de muncă ca un sistem 

static, strict reglementat de către stat, unde  preţul forţei de muncă 

este strict stabilit la altitudini mai joase. Keynesienii au fost de părere 

că piaţa forţei de muncă - fenomen al inegalităţii constante a 

drepturilor fundamentale şi dezechilibre: salariile  sunt strict fixate şi 

nu pot fi modificate în jos, deoarece a încetat să fie regulatorul pieţei 

forţei de muncă. El a introdus conceptul de ocupare deplină, care este 

definit ca o stare în care ocuparea forţei de muncă totală să nu 

reacţioneze  la o creştere a cererii efective. Lipsa cererii efective în 

economia de piaţă nu oferă locuri de muncă depline [3,5,9]. 

Teoria neokeynesiană contemporană  americană este prezentată 

de R. Harrod, E. Hansen, J.R Hicks şi alţii. Făcând analiza lucrării 

,,Teoriei generale a folosirii mâinii de lucru, a dobănzii şi  a banilor” a 

lui John Maynard Keynes, R. Harrod a scris: volumul de muncă 

depinde de cantitatea de investiţii şi de multiplicator. Mărimea 

multiplicatorul este determinată de tendinţa de a consuma [15]. 

E. Hansen în lucrările sale, a descris necesitatea reglementării 

de stat a ocupării forţei de muncă ca o prioritate a guvernului în 

regiune. El a dezvoltat o teorie neokeynesiană a economiei regionale. 

Ideea constă  în analiza  schimbărilor rapide în structura forţei de 

muncă din total şi dezvoltarea economică inegală a regiunilor 

individuale, ca provocări pentru a se potrivi cererea agregată ofertei 

agregate. Modelul de reglementare a ocupării forţei de muncă pe 

piaţa forţei de muncă, care a fost construit de keynesiştii ortodoxi, 

luat în mod izolat de  alte pieţe, este foarte similar cu neoclasicii. 
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Echilibrul este determinat  în dependenţă de salariile reale, care  

echivaleaza cererea şi oferta de forţă de muncă. Acest model a primit 

denumirea de Hicks-Hansen, care reflectă  trei ,,cazuri”, care nu 

permit pentru a atinge ocuparea forţei de muncă deplină. Aceste 

,,cazuri”, arată: în primul rând, inflexibilitatea salariilor, în al doilea 

rând ,,capcana lichidităţii”, specularea cererii de bani, neoferind 

micşorarea ratei şi în al treilea rând, nivelul ridicat al cheltuielilor de 

investiţii necesare pentru a absorbi întreaga sumă de economii este atât 

de mare încât este imposibil să se obţină o valoare pozitivă a ratei 

dobânzii. Semnificaţia acestor cazuri constă în faptul că ei au  permis 

să unească  teoria keynesiană în ,,sinteza neoclasică” [18, 488]). 

Astfel, teoriile neokeynesienă şi keyniseană au marcat 

instabilitatea economiei de piaţă, o tendinţă de risipă a resurselor, 

creşterea cererii agregate şi a intervenţiei guvernului în economie 

faţă de ocuparea forţei de muncă deplină, atunci cînd clasicii se 

bazau pe auto-reglementarea pieţei  în funcţie de capacitatea pieţei de 

a aloca optim resursele şi pentru a asigura un echilibru a ocupării 

forţei de muncă depline. Din cele de mai sus rezultă că teoria lui J.M. 

Keyns şi teoria  neoclasică au avut nevoie una de alta.  

Conceptul monetarist a lui M. Friedman cu privire la ocuparea 

forţei de muncă rezultă din faptul că reglementarea ocupării forţei de 

muncă este numai pe termen scurt legată de o  inflaţie neprevăzută, 

pentru că ea deviază de la rata naturală a şomajului, care este 

rezultatul unor activităţi guvernamentale greşite. M. Friedman a găsit 

cauza de stagflaţie, introducând conceptul de fricţiune şi şomajului 

structural, în cadrul regimului său de ,,rată naturală”. În cazul în care 

rata şomajului este mai sus decît şomajul natural, atunci şomajul este 

forţat, dacă mai jos - inactiv. Încercările de a reduce şomajul sub rata 

naturală duce la inflaţie. Dezvoltarea teoriei monetare se asociază cu 

numele economiştilor de la sfîrşitul secolului XIX  - începutul 

secolului XX, cum ar fi R. Hawtrey, K. Wicksell, etc.  

Potrivit lui M. Friedman, Th. Sargent şi R. E. Lucas, rata 

şomajului natural nu depinde de factorii macroeconomici şi se 

determinată, în principiu microeconomic, deoarece prin intermediul 

reglementării de stat reduce cheltuielile pentru programele sociale. 

Alte măsuri guvernamentale pentru a reglementa, de exemplu, 

stabilirea ratelor minime salariale vor contribui în mod inevitabil la 

creşterea inflaţiei. Pentru a reduce şomajul M. Friedman prezinte 

cazul în care piaţa trebuie să ofere muncitorilor să obţină informaţii 
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despre locurile de muncă vacante, pentru a efectua recalificările 

necesare pentru profesiile necesare, de a reduce actele de caritate, 

programele de ajutor [15] 

M. Friedman împreună cu adeptul său M. Feldstein, în teorie 

ocupării forţei de muncă au elaborat o serie de cheltuieli sociale, ca: 

impozitele, economiile, investiţiile. Cercetătorii au ajuns la concluzia 

că dacă scăd cheltuielile sociale, în cele din urmă, scade şi ocuparea 

forţei de muncă. Dacă oferta de muncă depăşeşte cererea şi  salariile 

nu sunt suficient de mari, ocuparea forţei de muncă îşi pierde recursul 

său, creşte  număr persoanelor  trîndave şi oferta de muncă scade.  

În scopul extinderii ocupării forţei de muncă şi micşorării 

şomajului, trebuie de utilizat teoria curentului instituţional. Curentul 

socio-instituţional este reprezentat de T. Veblen, W. Mitchell, J. 

Commons, Galbraith, Walt Rostow, R. Hellbroneyra, în care 

fenomene socio-economice sunt determinate de natura 

comportamentului economic al populaţiei, condiţionate prin procese 

lor de adaptare şi acomodînd acţiunea instituţiilor existente la 

comportamentul oamenilor. Ei au pornit de la necesitatea de a 

reglementa ocuparea forţei de muncă din partea instituţiilor care 

modelează piaţa forţei de muncă [14]. 

Abordarea instituţionalistă a lui William Mitchell se bazează 

pe analiza  structurii forţei de muncă, profesionale şi diferenţiate pe 

sectoare şi nivelul salariilor corespunzătoare. El a invocat ideea 

reglementării de stat a ocupării forţei de muncă prin instituirea unui 

sistem de asigurări de şomaj. Un alt reprezentant al 

instituţionalismului J.R. Commons, a văzut stabilirea echilibrului 

economic prin încheierea de contracte între proprietari şi angajaţi 

privind orele de muncă şi a salariilor. El a dezvoltat o politică pasivă 

privind reglementarea ocupării forţei de muncă, care vizează 

protecţia socială a populaţiei. 

În anii 1960, neoconservatorii au propus să abandoneze pe 

termen scurt politica de ocupare, cu privire la reducerea ajutorului de 

şomaj, de micşorat influenţa instituţiilor (sindicatele, partidele), şi de 

a revigora auto-reglementarea pieţei. A fost înaintat sloganul ,,piaţa 

muncii este mai mult decât o piaţă” (F.A. Hayek). Principalul 

instrument de reglementare a ocupării forţei de muncă este 

considerat salariul. Economistul american, liderul ,,clasicilor noi” R. 

Lucas – coordonatorul şcolii macroeconomice moderne, a dezvoltat 

ipoteza aşteptărilor raţionale invocate de J. Mutom, şi a mutat-o la 
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modelul macroeconomic. Robert Lucas a subliniat că formarea 

încrederii actorilor de pe piaţă să ia în considerare utilizarea politicii 

într-o anumită perioadă de timp [15].  

Dacă neoclasicii considerau, că salariile sunt principala 

pârghie în procesul de reglementare a ocupării forţei de muncă, 

atunci keynesiştii considerau că este insuficientă cererea ocupării 

forţei de muncă. Aceste teorii, în practică, nu se contrazic, ci se 

completează reciproc  

O analiza retrospectiva a conceptelor de reglementare a 

ocupării forţei de muncă permite utilizarea experienţei străine în 

lume, în scopul de a evita multe greşeli şi aspecte negative în 

reglementarea ocupării forţei de muncă în ţară.  
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Recently in some articles and telecasts appeared the information that 

the bakery products created with the use of leavens has a harmful effect on 

human’s health. There are affirmations that leavens, which are consumed 

with food, can survive in intestines and inhibit the intestinal microflora 

causing heavy injuries of human body. There is also an opinion that using 

bakery product made with leavens in human ratio can cause the apparition 

of intestinal cancer. The goal of this research is to confirm or reject those 

affirmations. 

 

Introducere 
În ultimul timp în unele articole şi chiar la emisiuni televizate au 

apărut informaţii despre aceea că produsele de panificaţie fabricate pe 

baza de drojdiei au un efect dăunător asupra sănătăţii omului. 

Drojdia de panificaţie este unul din cele mai folosite 

microorganisme în industria alimentară. Scopul principal al adăugării 

drojdiilor în tehnologia pâinii este afânarea aluatului pentru obţinerea 

unor produse poroase, cu volum mare. Pentru aceasta de-a lungul 

timpului au fost selecţionate mai multe specii şi tulpini de drojdii cu 

potenţial ridicat de formare a dioxidului de carbon şi care sunt 

adaptabile la condiţiile din mediul aluat [1].  

Astăzi, în comerţ, drojdia de panificaţie se prezintă în mai 

multe forme: drojdia lichidă, drojdia comprimată (presată), drojdie 

uscată activă. Cel mai des la întreprinderile de panificaţie în 

Republica Moldova se foloseşte drojdia comprimată. 

Drojdia comprimată este o biomasă de celule aparţinând 

speciei Saccharomyces cercvisiae – drojdie de fermentaţie 

superioară, adaptată să producă fermentarea glucidelor din aluat, în 

rezultatul cărei se formează dioxid de carbon şi semifabricatele se 
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măresc în volum. Alegerea acestei specii este determinată de 

capacitatea sa de a fermenta rapid glucoza, fructoza şi zaharoza şi 

după o fază de adaptare, maltoza, principalul diglucid format în aluat 

sub acţiunea amilazelor din făinuri [2].  

O altă calitate este aceea de a avea timpul de generaţie cel mai 

scurt comparativ cu celelalte specii ale genului, egal cu 2,0...2,2 ore 

la temperatura de 30 °C, încât randamentul în biomasă este ridicat. 

Astfel în condiţii optime de cultivare prin parcurgerea stadiilor de 

multiplicare, din 0,2 kg de drojdie (substanţă uscată) utilizată ca 

inocul starter, în final se pot obţine aproximativ 100.000 kg de 

drojdie, proces în care sunt implicate 24 generaţii de drojdii [2]. 

Ca proprietăţi şi efecte pozitive ale drojdiei de panificaţie 

asupra sănătăţii omului, în urma consumului acestora, se poate de 

menţionat următoarele. Drojdiile au o compoziţie chimică valoroasă 

şi sunt o sursă importantă de proteine în alimentaţia umană, cu 

denumirea de SCP (single cell protein – proteine din monocelulare) 

[3]. Însă drojdiile reprezintă principala sursă de vitamine 

hidrosolubile B1, B2, B6, B12 şi altele care influenţează activitatea 

sistemului nervos central al organismului, participă la diverse 

procese metabolice, au un rol important în mecanismul vederii alături 

de vitamina A, participă la sinteza moleculei hemoglobinei şi multe 

alte. Aceste vitamine sunt termorezistenţi şi nu se distrug la 

temperaturi de peste 100 °C, de aceea vitamine grupei B se regăsesc 

şi în produse de panificaţie fabricate pe baza drojdiei [4]. 

Tot o dată în unele surse de informaţii se menţionează că în urma 

consumului produselor de panificaţie fabricate pe baza drojdiei pot 

apărea leziuni grave în organismul uman. De exemplu sunt afirmaţii că 

drojdia, consumată împreună cu produse alimentare, supravieţuieşte în 

tractul digestiv şi inhibă activitatea microflorei intestinului provocând în 

aşa fel leziuni grave în organismul uman [6]. Însă se spune că dacă în 

raţia omului sunt produse de panificaţie fabricate pe baza drojdiilor, 

atunci este riscul apariţiei cancerului intestinal.  

Ca dovada a acestei afirmaţii se folosesc rezultatele 

experimentelor savanţilor europeni şi canadieni care au cultivat o 

tumore malignă a intestinului într-o suspensie de drojdie. În urma 

experimentului a fost făcută concluzia că drojdia contribuie la 

dezvoltarea cancerului [5].   

De aceea scopul cercetărilor noastre a fost de a confirma sau 

de a respinge afirmaţiile declarate mai sus, de a stabili ce efecte 
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Fig. 1. Metoda clasică de determinare a 

numărului de microorganisme 

poate da consumul produselor de panificaţie fabricate pe baza 

drojdiei, de a analiza proprietăţile drojdiei comprimate folosite în 

prezent la întreprinderile de panificaţie din Republica Moldova. 

 

Metode şi materiale 

Pentru a verifica cele spuse mai sus a fost stabilit următorul 

algoritm pentru cercetare. Prima etapă – elaborarea probei de coacere 

şi verificare temperaturii miezului pâinii, pentru a determina ce 

temperatura influenţează celulele de drojdii în timpul coacerii. A 

doua etapă – analiza microbiologică a probelor de pâine. 

Pentru cercetările efectuate au fost folosite următoarele 

materiale: drojdia comprimată ,,Livovschie’’ fabricată în Ucraina, 

care corespunde standardelor, făina de calitate superioară, apa 

potabilă şi sare de bucătărie. Metoda de elaborarea probei de coacere 

a fost preluată din standard internaţional GOST 27669-88. Imediat 

după scoaterea probelor din 

cuptor a fost verificată 

temperatura miezului pâinii, 

injectând termometrul în 

interiorul probei. 

După răcirea probelor de 

pâine a fost efectuată analiza 

microbiologică a acestora, 

adică  determinarea prin 

metoda clasică a numărului de 

celule vii de drojdii în miezul 

pâinii. Metodologia de analiza 

presupune inoculare probelor 

diluate în masa mediului 

solidificat.  Pentru aceasta a 

fost prelevată o proba de miez 

de pâine. În mod aseptic, 

folosind în acest scop ustensile sterile, au fost cântărite 25 g de miez 

de pâine după ce această proba cântărită a fost transferată într-un 

mojar, adăugată apa distilată sterilă şi mărunţită. Suspensia obţinuta 

a fost transferată într-un balon steril cu volum de 500 ml, a fost 

adăugat restul de apa şi în felul acesta s-a obţinut prima diluţia.  

Pentru efectuarea următoarei diluţii, 1 ml de suspensie a fost 

introdus în eprubetă cu 9 ml apa distilată sterilă. În aceasta eprubetă 
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cu o altă pipeta sterilă a fost prelevat încă 1 ml de suspensie şi 

introdus în următoarea eprubetă cu 9 ml apa distilată sterilă şi aşa fel  

s-a obţinut 4 diluţii. Din fiecare eprubetă au fost prelevate câte două 

probe câte 1 ml de suspensie fiecare şi inoculate în plăcile Pietri cu 

mediul nutritiv must de malţ-agar. Metoda descrisă de analiza 

microbiologică este arătată pe figura nr. 1. 

După păstrare în termostat la temperatura constantă timp de 72 

ore plăcile cu probe au fost examinate la existenţa coloniilor de drojdii. 

 

Discutarea rezultatelor obţinute 

Coacerea probelor de pâine s-a efectuat la temperatura medie 

250 ± 10 °C timp de 30…35 minute, iar în urma verificării 

temperaturii miezului pâinii a fost stabilit că aceasta avea valoare de 

99 ± 0,5 °C. Cea ce înseamnă, că celulele de drojdii au fost supuse 

tratării termice la temperatura de pasteurizare timp de 25-30 minute 

(excluzând timpul necesar pentru încălzire bucăţii de aluat).  

Sunt afirmaţiile că drojdia de panificaţie, care a suferit 

schimbări genetice în urma selecţionării şi care se produce în 

prezent, se referă la microorganisme termofile [6] (pentru care 

temperatura optimă de dezvoltare este 55…65 °C, iar temperaturi 

maxime la care pot supravieţui sunt peste 90 °C [3]). Cea ce 

înseamnă, că dacă această informaţie este corectă, în produsele de 

panificaţie după coacere pot rămâne celule vii de drojdii. Dar totuşi 

ca să fim siguri total noi am efectuat analiza microbiologică a 

miezului de pâine. 

După termostatarea probelor la temperatura constantă pe 

mediul nutritiv necesar creşterii celulelor de drojdii timp de 72 ore 

nu a fost observată apariţia coloniilor de drojdii, cea ce înseamnă că 

totuşi celulele de drojdii n-au putut să reziste tratarea termică în 

timpul coacerii. 

Concluzii 

Într-adevăr tulpini de drojdii S. Cerevisiae care se folosesc în 

industria pâinii nu se întâlnesc în natura sălbatică sunt 

microorganisme care au apărut în urma selecţionării şi au o 

capacitate de fermentare mai sporită de cât speciile de drojdii care se 

întâlnesc în natura sălbatică, dar asta nu însemnă că au o 

termorezistenţa mai sporită, pentru că scopul selecţionării nu a fost 

de a ameliora această proprietate a acestei specii de microorganisme. 

Afirmaţiile că drojdia de panificaţie se referă la microorganisme 
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termofile sunt greşite, drojdia care se utilizează în industria pâinii se 

referă la microorganisme mezofile (pentru care temperatura optimă 

de dezvoltare este 30…40 °C, iar temperatura maximă la care pot 

supravieţui este aproximativ 45 °C [3]). 

De acea putem face concluzia că produsele de panificaţie 

fabricate pe baza drojdiei S. Cerevisiae nu provocă daune în 

organismul uman, iar afirmaţiile spuse mai sus sunt incorecte. 

Produse de panificaţie fabricate pe baza drojdiei comprimate, de fapt, 

sunt folositoare pentru organismul uman, deoarece sunt sursa 

principală de glucide – substanţe calorigene – care la oxidarea 

biologică în organism eliberează energia, conţin cantităţi mari de 

vitamine grupei B şi, în dependenţa din ce soi de făina au fost 

fabricate produse de panificaţie, conţin în cantităţi mari fibre 

alimentare şi substanţe minerale. De acea produsele de panificaţie 

sunt alimente care trebuie să fiu prezente în raţia omului şi sunt 

consumate de către noi, încă din copilărie, în fiecare zi. 
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Making a thorough study on the current state of  materials behavior 

investigation  to dynamic loading of high speed impact, we plotted the overall 

analysis of these requests types, what materials types are tested, test methods, 

how important are these researches and which is their tendency toward a 

more advanced technological development based on the obtained results. 

 

De obicei, corpurile se analizează la solicitări produse de forţe 

exterioare aplicate în mod static cu valori crescânde de la zero la 

valoarea lor maximă, care provocau deformarea locală a corpurilor 

solicitate, dar nu pot să le modifice viteza sau nu le pot pune în 

mişcare. Însă există situaţii în care mişcarea determină starea de 

solicitare a corpului. În timpul mişcării accelerate, acceleraţiile 

produc forţe, care provoacă solicitarea corpului. Astfel de solicitări 

se numesc dinamice [31]. Solicitările dinamice se produc fie, prin 

şoc (forţe de inerţie, ciocniri), fie prin forţe variabile în timp 

(vibraţii) [30]. Solicitările dinamice prin şoc reprezintă variaţia 

bruscă a acceleraţiei. 

Diferenţa dintre modul de comportare a materialelor la 

solicitările dinamice este foarte mare faţă de modul de comportare la 

solicitarea statică [31]. Impactul apare în momentul când viteza 

punctelor corpului variază brusc şi provoacă deformaţii ale corpului. 

Aceste deformaţii, în funcţie de mărimea forţei, aparţin domeniului 

elastic sau domeniului plastic. S-a determinat că materialele tenace 

se comportă cu mult mai bine la impact decât materialele fragile.  

Calculul solicitărilor dinamice prin impact se bazează pe 

principiul conservării energiei cinetice, unde lucrul mecanic de 

deformaţie se află sub formă de energie de deformaţie. Deformaţia 

elastică se realizează cu o viteză aproximativ echivalentă cu cea a 

sunetului, dar care diferenţiază în funcţie de tipul materialului. În 

timpul impactului deformaţia nu se propagă pe întregul corp, dar se 

concentrează în punctul de impact, deoarece la impact viteza corpului 

într-un anumit interval de timp extrem de scurt scade la zero [32].  
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Solicitările dinamice de impact, în funcţie de viteză pot fi de 

patru tipuri [29]: 

- cu viteză scăzută (<100 ft/sec = 30,48 m/s); 

- cu viteză ridicată (100 - 800 ft/sec = 30,48 – 243,84 m/s); 

- cu viteză balistică (>800 ft/sec = 243,84 m/s); 

- cu hyper viteză ( 50.000 ft/sec = 15240 m/s). 

Când un laminat este supus la un impact de mare viteza, iniţial 

efectul solicitarii se limitează într-o zonă mică de lângă lovire şi se 

propagă prin grosime cu viteza sunetului C. Prin urmare, trecerea 

efectului la solicitarea prin impact prin grosimea laminatului trebuie 

să fie luate în considerare pentru viteze de peste 20 m/s [34]. 

Impactul cu viteză ridicată, poate provoca leziuni severe în 

structura laminatelor, în ciuda unei mase foarte mici a impactorului 

şi pot fi uşor induse delaminarea şi ruperea fibrelor compozitelelor.  

Astfel, în timpul impactului [29], energia este disipată pe o 

regiune mică, în jurul punctului de impact, materialul din jurul 

perimetrului este tuns şi a împins de proiectil, care provoacă o gaură 

puţin mai mare decât diametrul proiectilului şi creşte pe măsură ce 

pătrunde în compozit (fig. 1). Procesul de penetrare a proiectilului în 

materialul compozit reprezintă o combinaţie dintre forfecare, 

tracţiune, compresiune, exfolire, provocând apariţia delaminării, 

fisurarea matricii şi ruperea fibrelor ţesăturilor. 

 

 
Fig. 1. Prezentarea schematică a mecanismului de forfecare [29]. 

 

După impact rezultă efecte de penetrare parţială sau totală în 

structura laminatului. Experimentele au fost efectuate de Shih şi Jang 

(1989), care au testat diverse combinatii de materiale. Pe parcursul 

studierii comportării materialelor compozite la impact s-a determinat 

în mod constant că cele două vârfuri corespund la perforarea 
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straturilor superioare şi inferioare ale laminelor. Separarea acestor 

două vârfuri indică faptul că materialul din mijloc prezintă rezistenţă 

mică pentru penetrare. Rezultatele testelor prezentate de Akay şi 

Hanna (1990) au confirmat această constatare. Rezistenţă la 

penetrare este determinată de rigiditatea de ansamblu a ţintei şi 

rezistenţă a straturilor la perforare [34]. 

Înţelegerea comportamentului structurilor compozite laminate 

supuse impactul localizat este o problemă importantă şi complexă, 

deoarece gradul de complexitate creşte odată cu creşterea vitezei de 

impact. Acest lucru se datorează în primul rând dependenţei de o 

serie de aspecte, cum ar fi comportamentl materialului, mecanismele 

de eşec, sarcina, mecanisme de transfer şi altele, care sunt în general, 

complexe şi asociate cu numeroase incertitudini. 

 

Timp scurt de impact                                    Timp lung de impact 

 
 

           Masă mică de impact                               Masă largă de impact 

 
Fig. 2. Dependenţa masei de impact de timpul de impact [1] 

 

Din mai multe rezultate experimentale la penetrarea pe deplin 

a probelor, s-a determinat că capacitatea laminatelor subtiri de 

absorbţie a energiei specifice este mai mare ca la laminate groase. 

Acest lucru s-a determinat prin utilizarea panourilor laminate 

compuse din mai multe laminate subtiri plasate paralel, cu unele 

diferenţe, în loc de un singur panou laminat gros. Astfel, capacitatea 

de absorbţie a energiei a laminatului multiplu s-a dovedit a fi mai 

mică decât valoarea aşteptată, atunci când a fost testat [26].  
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S-a determinat că masa de impact depinde de timpul de impact 

şi anume, dacă timpul de impact este scurt, masa de impact este 

mică, şi invers, dacă timpul de impact este mare, masa de impact este 

mare (fig. 2) [1].  

S-a constatat că imperfecţiunile geometrice influenţează 

comportamentul postflambaj al compozitelor testate la impact, 

conform raportului ştiinţific al lui Grahn [2]. 

 

 
Fig. 3. Tipuri de imperfecţiuni geometrice.  

 

În figura 3 sunt reprezentate tipurile de imperfecţiuni, care 

influenţează apariţia deteriorărilor în structura materialului compozit: 

a) imperfecţiune, care reprezintă o deviaţie de la suprafaţa perfect 

plană, care apare atunci când materialul compozit se păstrează pe 

parcursul creşterii forţei la compresiune, iar suprafeţele superioare şi 

inferioare la sfârşitul încărcării se mişcă în aceeaşi direcţie; b) 

imperfecţiune, care reprezintă flambaj local ale ambelor sublaminate 

şi această imperfecţiune se dezvoltă când stratul gros al 

sublaminatului se flambează local în timpul delaminării şi provoacă 

flambarea stratului superior în aceeaşi direcţie; c) imperfecţiune, care 

reprezintă o flambare locală a sublaminatului superior şi se 

diferenţiază de primele două tipuri prin faptul că flambajul local al 

sublaminatului superior este mai mare cu 50% decât flambajul local 

al sublaminatului inferior şi ambele sublaminate se mişcă în aceeaşi 

direcţie; d) imperfecţiune, care reprezintă o flambare globală a 

ambelor sublaminate în aceeaşi direcţie. 

Efectul penetrării parţiele şi totale a impactorului în interiorul 

compozitelor depinde şi de unghiul impactului. S-a determinat că la 
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impactul cu unghiul de 90° compozitul poate fi penetrat parţial sau 

total în dependenţă de structura acestuia, iar la impacturi cu unghiuri 

mai mici de 90° s-a stabilit, că cu cât unghiul este mai mic cu atât 

penetrarea parţială este mai mică (fig. 4), unde se observă că testarea 

compozitului la impact cu unghiul de 30° impactorul penetrează 

primul strat şi deteriorează miezul compozitului, la impactul cu 

unghiul de 60° pătrunde şi deteriorează miezul până la cel de-al 

doilea strat, iar la testarea la impact cu 90° impactorul penetrează 

miezul compozitului şi se opreşte în ultimul strat [7]. 

Deteriorarea materialelor compozite după impact provoacă 

reducerea tării şi rigidităţii structurii acestora [4]. În cazul când, 

parametrii materialului determinaţi în secţiunea deteriorată a 

compozitului după impact format din trei cercuri concentrice, au 

arătat că la mărirea încărcării compresiei, cele trei cercuri se reduc la 

unul singur, datorită flambajului local din zona deteriorată. 

În cazul proceselor de impact cu viteză ridicată a materialelor 

compozite absorbţia energiei este mult mai importantă decât 

parametrii acestora de design [14]. Atunci când viteza de impact 

creşte, creşte şi rata de efort aşa cum creşte şi viteza valurilor de şoc, 

dar se reduce absorbţia energiei. S-a determinat că modul de cedare a 

materialului absoarbe mai multă energie decât deteriorarea acestuia. 

Simulând procesul de impact se observă că propagarea undelor de 

şoc din punctul de impact prin grosimea materialului şi fiecare strat a 

compozitului absoarbe energia de impact. 

 

 

Fig. 4. Simularea deteriorărilor în structura compozitului cu pereţi 

dubli [7] 

 

Pentru simularea diferitor procese de impact se utilizează 

metoda elementului finit, dar nu întotdeauna rezultatele acestui 

program sunt satisfăcătoare în comparaţie cu rezultatele practice, 
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nefiind suficient de precisă pentru studierea deteriorărilor 

compozitelor după impact. 

Până în prezent a fost studiat comportamentul compozitelor: 

laminat CFRP omogenizat cvazi-izotrop cu o singură delaminare [1], 

plăci compozite NCF [6], compozite cu pereţi dubli şi miez din 

spumă de polimer sau fagure de miere Nomex [7], răşină epoxidică 

ranforsate cu fibre de Kevlar [8], farfurii din aluminiu [9], ţesătură de 

Kevlar 49 [11], compozite armate cu răşini epoxidice sau cu matrice 

din aluminiu sau incluziuni ceramice (SiO2) [12], materiale Mylar şi 

Homalite-100 [13], plăci de sticlă floată [15], laminate armate cu 

răşină de poliester nesaturată casantă şi laminate armate cu răşină 

vinil-ester [16], compozite cu  miez  dintr-un strat de ceramică 

Alumina şi un strat suport din material compozit prins între două 2D  

lamine compozite cu fibre [17], compozite sandwich formate din 

fibre de carbon armate cu răşină epoxidică sau spumă (PEI), sau 

miez hibrid (spumă Nomex/Pei) [18], compozit sandwich din fibre 

de sticlă S2 armate cu răşini epoxidice, al cărui miez este constituit 

din lemn [19], strat de pulbere de cupru dispersată fin şi un strat din 

duraluminiu [20], sandwich format din fibre metalice [24], etc. 

Pentru testarea materialelor compozite la solicitări dinamice 

prin impact cu viteză ridicată se utilizează diferite mecanisme de 

tipul pistoalelor, cel mai des fiind utilizate pistoalele cu gaz (de 

nitrogen [24] sau de azot [27]) sau cu aer comprimat. 

Pistolul cu gaz (fig. 5) este construit dintr-un dispozitiv de 

reglare a presiunii la care este ataşat un metru de măsurare a 

presiunii, conectat la membrana, la ţeava pistolului, la prinzător, la 

unitatea de măsurare a vitezei şi la caseta de capturare a impactului 

care conţine proba extrasă din materialul compozit. Viteza bilelor 

este măsurată cu ajutorul unei unităţi construite din două porţi optice 

conectate la un contor de timp (time counter). Membranele de 

spargere au fost echipate cu fire electrice pentru a controla presiunea, 

care trebuie să ajungă la valoarea necesară pentru deschiderea 

supapei de la vasul de presiune [5]. 

Proiectilele trase de un pistol de gaz se realizează prin 

presurizare într-o cameră, care conţine o diafragmă din plastic 

limitată de un flux de gaz (de obicei azot) în butoi. Atunci când o 

presiune prestabilită este atinsă, diafragma este lovită de încălzirea 

electrică şi proiectilul este accelerat [9]. 
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Fig. 5. Desenul schematic al pistolului cu gaz [5] 

 

Mecanismul cu aer comprimat (fig. 6) funcţionează în modul 

următor: aerul comprimat din filtrul de aer sub presiunea controlată 

de regulatorul de presiune ajunge în acumulator, şi fiind eliberat de 

valvă prin ruperea unei diafragme subţiri pune în mişcare corpul din 

tub, care trece prin dispozitivul de înregistrare a vitezei format dintr-

un LED (light emitting diode) şi un detector fotometric. Mărimea 

vitezei este calculată cu ajutorul duratei de întrerupere în semnalul 

produs de senzor [4].  

 

 
Fig. 6. Mecanismul de testare cu aer comprimat: 1 – filtru de aer; 

2 – regulator de presiune; 3 – acumulator de aer; 4 – valvă; 5 – tub; 6 

– dispozitiv de înregistrare a vitezei; 7 – proba. 

 

Impactorii folosiţi pentru testarea materialelor la impact cu 

viteză ridicată includ: bile din gheaţă [6], pietre din granit [6], gheaţă 

[1, 10], păsări sintetice [10], resturi de pistă [1, 10], pneu / jantă 

moloz [10], glontele de oţel, glontele de aluminiu [12], proiectile de 
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nylon [13], sferă din oţel [20], un jet de lichid [21], sfere din oţel 

inoxidabil şi din carbură de tungsten [22], particule de nisip de siliciu 

[23], proiectile cu vârf ascuţit [25], gelatina [28]. 

Pentru determinarea defectelor laminatelor se utilizează un 

echipament ultrasonor format dintr-un sistem manual portabil 

”Andscan” pentru controlul rapid al defectelor iniţiale şi un sistem 

automat C-scan ”Midas” pentru măsurarea detaliată a suprafeţei 

delaminate [5]. 

Solicitările dinamice de impact cu viteză ridicată este unul 

dintre cele mai de interes domeniu studiat în ultimii 50 de ani. Pe 

parcursul acestei perioade de timp metodele de cercetare a acestor 

tipuri de solicitări s-au modificat dramatic, şi încă se încearcă să 

determine o imagine cât mai clară a acestora [33]. În prezent, cel mai 

mult se studiază comportamentul diferitor tipuri de materiale 

compozite, formate din materiale feroase şi ţesături metalice, şi 

materiale polimerice cu matrice epoxidică, ranforsate cu fibre de 

ţesături de carbon, de carbon-kevlar, de acril, de sticlă şi aditivată cu 

diferite tipuri de pulberi în anumite cantităţi. Rezultatele obţinute 

după testarea acestor compozite au o deosebită importanţă în 

domeniul militar, aeronautic şi cosmonautic. 

În industria militară, se studiază la impact cu viteză ridicată şi 

balistică compozitele polimerice ranforsate cu fibre de carbon-kevlar 

pentru confecţionarea scuturilor, deoarece elasticitatea armurilor şi 

rezistenţa la impact sunt extrem de importante în aplicaţii de război şi 

se tinde spre înlocuirea scuturilor armurilor complet cu materiale 

compozite, care pot oferi cea mai bună tărie de apărare la impact [33].  

În domeniul aeronautic, se studiază la impact compozitele 

polimerice ranforsate cu fibre din carbon, deoarece impactul 

avioanelor în zbor cu păsări şi grindină şi în timpul 

decolării/aterizării cu resturi de pistă,  provoacă probleme majore de 

siguranţă, ceea ce poate duce la deteriorarea critică a părţilor 

componente ale avioanelor determinând accidente şi pierderea 

ulterioară a vieţii pasagerilor. Suprafeţele parbrizelor avioanelor, 

baldachinului, aripei si cozii şi a motoarelor sunt deosebit de 

vulnerabile la daune din cauza impactului. Lovirea cu păsări şi 

grindină reprezintă o problemă complexă pentru a ingineri din 

punctul de vedere al designului [28]. Astfel, materialele plastice 

ranforsate cu fibre de carbon (CFRP) înlocuiesc din ce în ce mai mult 
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compozitele din aluminiu, deoarece au o densitate mai redusă, tărie şi 

rigiditate mai ridicată decât aluminiul [3]. 

În domeniul cosmonautic se cercetează la impact cu viteze 

hyper comportamentul materialelor compozite ranforsate cu fibre de 

carbon sau metalice, din care sunt construite navele cosmice şi 

costumele pentru cosmonauţi, deoarece în cosmos acestea sunt 

expuse la impact cu praf cosmic. 

De exemplu, în experimentul [28] echipa de cercetători au 

testat materiale compozite la impact cu viteză ridicată egală cu cea a 

unui porumbel.  

Pistolul cu aer constă dintr-un rezervor de aer sub presiune, un 

pistol cu lungimea de 12 m din oţel, un solenoid operat de o supapă 

cu bilă şi un mecanism de încălcare.  

Gelatina are densitatea echivalentă cu cea a unui porumbel 

adevarat şi plasată intr-un recipient în suportul proiectilului de tun.  

O serie de teste au fost efectuate la viteze diferite pentru 

diferite laminate. Rezultatele din figura 7a prezintă eşecul modelului 

FML şi figura 7b prezintă eşecul unei probe de aluminiu, ceea ce 

înseamnă că laminatele de carbon nu păstrează energia absorbită şi 

nu prezintă ruperea fibrelor, exfolieri şi cracare, însă, FML păstrează 

integritatea, dar prezintă delaminare, cracare şi straturi de aluminiu 

eşuate, din cauza energiei absorbite, având moduri de eşec similare 

cu aluminiul şi au arătat o absorbţie mai mare de energie în 

comparaţie cu aluminiul. 

 

 
                         a) FML                                        b) Aluminiu 

 

Fig. 7. Fotografii post – impact. 
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Le présent sujet confirme l’importance des finalités d’étude et des 

compétences interdisciplinaires téhnico-inginéresques, en visant la 

formation professionnelle initiale de l’ingineur lisencié, ajoustée au ”cadre 

européen des califications (EQF) dans la perspective de l’enseignement 

pendant la vie”. Comme base de recherche ont servi 5 disciplines de la 

componence formative fondamentale à la spécialité 521.8 „Inginérie et 

Management dans le Transport (naval)”, en suivant: „La géométrie 

déscriptive” (4 crédits), „Le dessin téchnique et Infographique” (6 crédits), 

„L’étude et technologie des matériaux”, (5 crédits), „La mécanique 

théorique” (5crédits) et „La mécanique appliquée I et II” (8 crédits), des 

quels constitue 11,66 % de nombre total de 240 crédits d’étude, prévu du 

plan respectif d’enseignement. 

L’objectif de cette recherche consiste pas seulement en l’évidence et 

l’établissement des finalités et des compétences de l’enseignement de 

chaque discipline à part, mais on consiste en assigurant la liaison 

intéractive et fiable d’entie eux comme ça, que d’après la fin d’étude des 

disciplines fondamentales respectives, l’étudiant doit obtenir les finalités 

integrales pour pouvoir reconnaître, comprendre et être capable de réaliser 

en continuation par démonstration des compétences comme une 

combinaison de calités, des abiletés et des aptitudes pour la préparation 

professionnelle, conformement les descripteurs de Dublin (décembre 2004), 

qui orientent l’enseignement à: 

- connaître et comprendre; 

- appliquer les connaissances; 

- analyser; 

- communiquer; 

- être capable d’apprendre. 

La realisation de l’objectif de la recherche est démonstré 

conformement la représentation graphique sommative des finalités d’étude 

et des compétences intérdisciplinaires stipulées dans l’anéxe. 

 

Abordarea subiectului în cauză, vizează specialitatea 521.8 

„Inginerie şi Management în Transport (naval)”, pentru care la finele 
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studiilor e necesar să fie acumulate 240  credite de studiu. Drept bază 

de cercetare vor fi considerate disciplinele tehnico- inginereşti din 

componenta formativă fundamentală, conform planului de 

învăţământ respectiv [1, p.2...3], precum urmează: 

1. Geometria descriptivă – 120 ore (4 credite) 

2. Desenul tehnic şi Infografica – 180 ore (6 credite) 

3. Sudiul şi tehnologia materialelor – 150 ore (5 credite) 

4. Mecanica teoretică – 150 ore (5 credite) 

5. Mecanica aplicată I şi II – 240 ore (8 credite) 

Total: - 840 ore (28 credite) 

În aşa fel ponderea disciplinelor nominalizate, exprimate prin 

numărul creditelor de studiu, va constitui 11,66%, contribuţia cărora îi 

revine primei componente a specialităţii duble. De aici şi rezultă, că 

temelia finalităţilor şi competenţelor integrale a inginerului licenţiat, 

va depinde în mare masură şi de disciplinele fundamentale anterior 

indicate, în afară de celelalte prevăzute în planul de învăţământ. 

Obiectivul cercetării constă nu numai în evidenţierea şi 

stabilirea finalităţilor şi competenţelor învăţării fiecărei discipline în 

parte, dar şi în asigurarea interactive şi fiabile dintre acestea în aşa 

fel ca după finalizarea studiului disciplinelor fundamentale 

respective, studentul trebuie să obţină finalităţile integrale, pentru a 

putea să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să realizeze în 

continuare (vezi anrexa), demonstrând competenţe ca combinaţie de 

calităţi, abilităţi şi aptitudini în pregătirea profesională. Mai mult ca 

atât, învăţământul european, conform desriptorilor de la Dublin 

(decembrie 2004) [2. p.12...13], recomandă ca finalităţile de studii să 

fie orientate anume spre:  

- a cunoaşte şi a înţelege; 

- a aplica cunoştinţele; 

- a analiza; 

- a comunica; 

- a fi capabil de a învăţa. 

Deci, studentul este obligat să dee dovadă de competenţe, 

prezentate prin cunoaştere, înţelegere şi capacitate să facă elaborării 

reale de a fi implementate în domeniul de activitate profesională şi 

de a obţine performanţe în baza formării iniţiale a inginerului 

licenţiat. În acest context apare necesitatea de a ţine cont şi de 

documentul de lucru al comisiei europene „cadrul european al 

calificărilor (EQF) în perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi” 



 241 

(Bruxelles, 8 iulie 2005), în care se stipulează, că rezultatul învăţării 

continuie se amplasează pe 8 niveluri, la care se atribuie respectivele 

calificării, însoţite de aceleaşi trei tipuri de valori intelectuale: 

- cunoştinţe; 

- deprinderi; 

- competenţe generale în funcţie de rezultatele personale şi 

profesionale [3, p.83…84]. Aceste trei tipuri de rezultate ale învăţării 

sunt descrise şi referite pentru fiecare din cele 8 niveluri, care 

identifică o anumită calificare, în funcţie de forma învăţării. 

Conform cadrului european al calificărilor competenţa 

cuprinde: 1) competenţe cognitive care vizează utilizarea teoriei şi a 

conceptelor precum şi a capacităţilor de cunoaştere dobândite tacit şi 

informal prin experienţă; 2) competenţe funcţionale ( deprinderi sau 

capacităţi de utilizare a cunoştinţelor într-o situaţie de muncă dată), 

acele sarcini pe care o persoană trebuie să fie capabilă să le facă 

atunci când acţionează într-un anumit domeniu de activitate, context 

de învăţare sau activitate socială; 3) competenţe personale, care 

vizează capacitatea adoptării unei atitudini şi/sau comportament 

adecvat într-o situaţie particulară; 4) competenţe etice, care presupun 

demonstrarea anumitor valori personale şi profesionale [3, p.80]. 

De acelaş EQF se propune şi definiţia calificării: o calificare 

este dobândită atunci când un organism abilitat constată că nivelul de 

învăţare la care a ajuns o persoană a atins un anumit standard al 

capacităţilor de cunoaştere, deprinderilor şi competenţelor generale. 

Standardul rezultatelor învăţării este confirmat prin intermediul unui 

proces de evaluare sau prin finalizarea cu succes a unui program de 

studiu. Învăţarea şi evaluarea în vederea obţinerii unei calificări se 

poate realiza printr-un program de studiu şi / sau prin experienţă la 

locul de muncă. O calificare oferă recunoaşterea oficială a valorii 

rezultatelor învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia 

şi formarea continuă. O calificare conferă un drept egal de a practica 

o ocupaţie/meserie/profesie  [3, p.80]. 

Reeşind din clasifiacrea rezultatelor învăţării, conform 

procesului Bologna, învăţământului superior (ciclul I), îi revine 

nivelul 6 din cele 8  prevăzute de EQF, care prevede următoarele 

aspecte: situaţiile de învăţare la acest nivel solicită soluţionarea unor 

probleme complexe pe tot parcursul studiilor, pentru care şi situaţiile 

de muncă furnizează de asemenea un context deosebit de solicitant, 

ceea ce face ca organismele abilitate şi profesionale să recunoască 
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rezultatele învăţării la locul de muncă. Învăţarea la nivelul 6 se 

bazează pe cunoştinţele din învăţământul secundar superior şi, fiind 

spriginită de manuale avansate, include în mod obişnuit cunoştinţele 

cele mai performante din domeniul de studii respectiv. Dobândesc 

aceste calificări persoanele care lucrează ca experţi sau în poziţii 

manageriale. Respectivele calificări permiţând accesul la angajare de 

responsabilităţi majore, pot asigura de asemenea şi continuarea 

studiilor în învăţământul superior (ciclul II) [3, p.92]. 

Scopul evidenţierii acestor calificări, constă în necesitatea 

conformării şi a rezultatelor învăţării cursurilor în cauză, finalităţile 

studiilor cărora, trebuie să devină tangibile la cerinţele respectivelor 

calificări. Aşadar, acele trei tipuri de rezultate a învăţării, cu referinţă 

la nivelul de calificare corespunzător ciclului I a studiilor superioare 

vor fi descrise pentru fiecare disciplină, fiind incluse în tabelul [3, 

p.85…88] ce urmează: 
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Nivelul de calificare 6 (studii superioare ciclul I) din EQF în perspectiva a trei tipuri ale învăţării 

pentru cele 5 discipline de studii propuse cercetării [3, p.85] 

 

 

Cunoştinţe 

(capacităţi  de 

cunoaştere) 

Deprinderi Competenţe personale şi profesionale 

Autonomie şi 

responsabilitat

e 

Capacitatea de 

a învăţa 

Competenţe 

sociale şi de 

comunicare 

Competenţe 

profesionale 

I GEOMETRIA DESCRIPTIVĂ, asociată cu II Desenul tehnic şi Infografica [4a, p.5...16], [4b, 

p.4...12] 

1) Să utilizeze 

cunoştinţe 

detaliate 

teoretice şi 

practice pentru 

a opera cu: 

- sisteme de 

proiecţii; 

- proiecţii 

1) Să demonstreze 

stăpânirea 

metodelor şi 

instrumentelor în 

domeniul 

disciplinei, să dee 

dovadă de inovare 

în utilizarea 

diverselor metode: 

- executarea 

1) Să 

demonstreze 

responsabilităţi 

de organizare 

administrativă, 

de 

management al 

resurselor: 

- dezvoltarea 

motivaţiei 

Să evalueze în 

mod 

consecvent 

propriul proces 

de învăţare şi 

să-şi identifice 

nevoile de 

formare prin: 

- achiziţii de 

1) Să comunice 

idei, probleme 

şi soluţii atât 

audienţei 

specializate, cât 

şi a celei 

nespecializate, 

utilizând o 

gamă de tehnici 

care implică 

1) Să 

colecteze şi 

să 

interpreteze 

date relevante 

într-un 

domeniu 

pentru 

rezolvarea 

problemelor: 
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ortogonale şi 

axonometrice; 

- probleme 

poziţionale şi 

metrice; 

- metode de 

transformare a 

proiecţiilor; 

- secţiuni în 

poliedre, 

suprafeţe de 

rotaţie şi curbe, 

intersecţii 

reciproce 

acestora. 

2) Să 

demonstreze 

cunoaşterea 

avansată a 

disciplinei prin 

capacitatea de 

a realiza 

individuală a 

diverselor 

reprezentări 

grafice; 

- utilizarea corectă 

a instrumentelor şi 

rechizitelor de 

desen; 

- aplicarea 

raţională a tehnicii 

de lucru; 

- citirea şi 

explicarea 

consecutivă a 

fazelor de 

executare a 

lucrărilor grafice. 

2) Să construiască 

şi să susţină 

argumentele  

utilizate în 

rezolvarea 

pentru 

învăţare; 

- asimilarea 

cunoştinţelor 

teoretico-

practice; 

- autoanaliza şi 

autoorganizare 

eficientă a 

grupului de 

studenţi în 

procesul 

studiului 

2) Să 

demonstreze 

creativitate în 

elaborarea 

proiectelor şi 

să manifeste 

iniţiativă în 

procesele de 

management, 

asigurând 

cunoştinţe; 

- autoformare 

de capacităţi, 

atitudini; 

- asimilarea de 

strategii 

cognitive; 

- capacităţi de 

transfer, 

aplicare, 

dezvoltare a 

informaţiei; 

- formarea 

motivaţiei 

intrinsece (părţi 

lăuntrice) 

informaţii 

calitative şi 

cantitive: 

- capacitatea de 

gândire prin 

intermediul 

graficei 

inginereşti şi 

aptitudini în 

asigurarea 

continuităţii 

studiilor pentru 

alte discipline, 

de asemenea şi 

în viitoarea 

activitate a 

viitorului 

specialist; 

- utilizarea 

ideilor şi 

metodelor de 

proiectare 

raţională în 

- formarea 

concepţiei 

necesare 

integrării 

profesionale; 

- 

conştiintizare

a valorilor 

profesionale; 

-selectarea 

adecvată a 

pieselor 

standardizade 

pentru a fi 

utilizate într-

un ansamblu 

coerent 

2) Să 

demonstreze 

experienţa 

relaţiilor 

interpersonale 

la nivel 
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analize critice 

ale teoriilor şi 

principiilor: 

- prezentarea 

lucrărilor 

grafice şi altor 

documente de 

proiectare în 

versiune 

perfectă; 

- consultarea şi 

respectarea 

prevederilor 

standardelor de 

Stat  şi a 

Sistemelor 

Unice ale 

Documentaţiei 

de Construcţii 

în aspect 

univoc final 

problemelor: 

- familiarizarea 

studenţilor cu 

bazele teoretice de 

construire 

(proiectare) a 

reprezentărilor în 

diverse interpretări 

ale punctelor, 

liniilor şi 

suprafeţelor; 

- însuşirea metodei 

lui Monge privind 

obţinerea epurei; 

- implimentarea 

metodelor privind 

rezolvarea 

problemelor de 

apartenţă şi 

intersecţie 

reciprocă a 

figurilor 

geometrice şi 

următoarele 

cerinţe: 

- intuitivitatea 

– crearea 

impresiei 

vizuale spaţiale 

despre original 

pentru a reduce 

timpul necesar 

de obţinere a 

informaţiei 

geometrice; 

- simplitatea-

imaginea 

grafică trebuie 

să asigure 

suficient şi 

precis 

soluţionările 

practice 

necesare, 

- 

coerenţă cu 

eficacitatea 

economică a 

produsului final 

2) Să exprime o 

viziune 

personală 

asumată asupra 

lumii, care să 

reflecte 

solidaritatea cu 

ceilalţi: 

- să exprime 

gândire tehnică 

prin 

intermediul 

graficei 

inginereşti, 

precum şi 

reciproc, pentru 

înţelegerea cu 

ajutorul 

desenului a 

operaţional în 

medii de 

muncă 

complexe: 

- respectarea 

consecventă 

în procesul 

elaborării 

desenului, în 

orice 

complexitate 

a sa; 

- 

conştiintizare

a 

potenţialului 

individual; 

- executarea 

operativă, 

adecvată şi 

perfectă a 

lucrărilor 
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determinarea 

mărimelor reale ale 

lor; 

- formarea 

măiestriei 

transformării 

reprezentării 

obiectelor din 

spaţiul 

tridimensional în 

spaţiul 

bidimensional 

(ortogonal) şi 

invers. 

reversibilitatea; 

- posibilitatea 

univocă a  

soluţionării 

problemei 

executării 

formei spaţiale 

după desen şi 

invers. 

construcţiei şi 

principiului de 

lucru al 

produsului 

tehnic 

reprezentat,  

fiind utilizat în 

aspect social-

economic 

grafice. 

III. Studiul şi tehnologia materialelor [4c, p.2…5] 

1) Să utilizeze 

cunoştinţe 

detaliate 

teoretice şi 

practice 

specifice 

disciplinei: 

1) Să demonstreze 

stăpânirea 

metodelor şi 

instrumentelor în 

domeniul 

disciplinei studiate: 

- determinarea 

1) Să 

demonstreze 

responsabilităţi 

de organizare 

administrativă, 

de 

management al 

Să evalueze în 

mod 

consecvent 

propriul proces 

de învăţare şi 

să-şi identifice 

nevoile de 

1) Să comunice 

idei, probleme 

şi soluţii atât 

audienţei 

specializate, cât 

şi celei 

nespecializate, 

utilizând o 

1) Să 

colecteze şi 

să 

interpreteze 

date relevante 

în studiul 

cursului 

pentru 
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- acumularea 

cunoştinţelor 

destinate 

studiului 

compoziţiei, 

structurii şi 

proprietăţilor 

materialelor, 

precum şi 

utilizării 

raţionale a 

acestora ; 

- selectarea 

materialelor de 

construcţie, 

reieşind din 

clasificara lor 

pentru 

fabricarea 

utilajelor şi 

maşinelor din 

transportul  

naval. 

caracteristicilor 

fizico- chimice şi 

mecanice ale 

materialelor, 

utilizate în 

construcţia de 

maşini şi aparate în 

transportul naval, 

prin intermediul 

maşinelor de 

încercare; 

- descifrarea 

simbolizării 

metalelor şi 

aliajelor conform 

standardelor. 

2) Să construiască 

şi să susţină 

argumentele 

utilizate în 

rezolvarea 

problemelor: 

- argumentarea 

resurselor: 

- 

responsabilitat

e pentru 

concluzii şi 

decizii în 

procesul 

învăţării; 

- independenţă 

în gândire şi 

acţiuni în 

procesul 

comunicării 

rezultatului 

învăţării 

subiectelor 

disciplinei şi 

rezolvării 

problemelor. 

2)Să 

demonstreze 

creativitate în 

elaborarea 

formare: 

- 

conştientizarea 

necsităţii 

însuşirii 

profunde a 

disciplinei, care 

serveşte ca 

bază în 

ascensiune spre 

specialitate; 

- să se înveţe a 

învăţa 

individual 

materia în 

cauză din 

diverse surse 

bibliografic. 

gamă de tehnici 

care implică 

informaţii 

calitative şi 

cantitative: 

- asigurarea 

tendinţei spre 

realizarea 

potenţialului 

intelectual prin 

intermediul 

comunicărilor 

la conferinţele 

ştiinţifice sau 

altor tipuri de 

manifestări 

sociale; 

- priceperea 

elaborării  

comunicărilor 

în aspect 

interdisciplinar, 

demonstrând 

rezolvarea 

problemelor: 

- utilizarea 

standardelor 

vizâd 

clasificarea, 

marcarea şi 

descifrarea 

tipurilor de 

mărci ale 

diverselor 

materiale; 

- selectarea şi 

utilizarea 

surselor 

bibliografice 

cu referire la 

discipline. 

2) Să 

demonstreze 

experienţa 

relaţiilor 

interpersonale 
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2) Să 

demonstreze 

cunoaşterea 

avansată şi 

ştiinţifică ale 

teoriilor şi 

principiilor 

cursului; 

- procesele 

moderne de 

producere a 

materialelor de 

construcţie de 

maşini; 

- metodele de 

analiză 

mecanică, 

fizico-chimică 

în diverse 

procese de 

încercare a 

metalelor, 

precum şi 

alegerii 

materialelor din 

punct de vedere 

tehnologic şi 

economic; 

- analizarea şi 

argumentarea 

metodelor de 

protecţie contra 

coroziei a 

materialelor de 

construcţie. 

proiectelor şi 

să manifeste 

iniţiativă în 

procesele de 

management, 

asigurând 

următoarele 

cerinţe: 

- obiectivitate, 

flexibilitate în 

gândire şi 

creativitate în 

stabilirea 

adecvată a 

tratamentului 

termic al 

materialelor, 

utilizând 

diagrama stării 

aliajului Fe3- C; 

- elaborarea 

soluţiilor 

eficiente în 

finalităţile 

studiilor. 

2) Să exprime o 

viziune 

personală 

asumată asupra 

lumii, care să 

reflecte 

solidaritatea cu 

ceilaţi: 

- activitatea 

eficientă atât 

individual, cât 

şi în grup în 

scopul 

rezolvării 

situaţiilor 

problemă, sau a 

studiului de caz 

cu referinţă la 

diverse 

fenomene. 

la nivel 

operaţional, 

în medii de 

muncă 

complexe: 

- asigurarea 

perceperii 

legăturii 

cursului 

teoretic cu 

activităţile 

practice din 

producţie, 

vizând 

lucrările de 

sudare, 

forjare, 

tratament 

termic, 

aşchierea 

metalelor etc. 

- respectarea 

cerinţelor 
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tratamentele 

termice şi 

termo-chimice; 

- metodele de 

protecţie a 

materialelor de 

construcţie de 

maşini contra 

coroziei. 

stabilirea 

proprietăţilor 

meanice şi 

fizico-chimice 

a pieselor 

utilizate în 

organele de 

maşini. 

tehnicii 

securităţii, 

securităţii 

electrice, 

protecţiei 

împotriva 

incendiilor şi 

a mediului 

ambiant în 

diverse medii 

de muncă. 

IV. Mecanica teoretică [4d, p.4…13] 

1) Să utilizeze 

cunoştinţe 

detaliate 

teoretice şi 

practice vizând 

cele 3 capitole 

ale disciplinei 

precum 

urmează: 

- statica, care 

trebuie să 

1) Să demonstreze 

stăpânirea 

metodelor şi 

instrumentelor în 

domeniul 

disciplinei şi să 

demonstreze 

capacităţi de 

inovare în 

utilizarea 

metodelor: 

1) Să 

demonstreze 

responsabilităţi 

de organizare 

administrativă, 

de 

management al 

resurselor: 

- spre obţinerea 

finalităţilor 

studiului 

1) Să evalueze 

în mod 

consecvent 

propriul proces 

de învăţare şi 

să-şi identifie 

nevoile de 

formare: 

- privind 

realizarea 

potenţialului 

1) Să comunice 

idei, probleme 

şi soluţii atât 

audienţei 

specializate, cât 

şi celei 

nespecializate, 

utilizând 

tehnici, care 

implică 

informaţii 

1) să 

colecteze şi 

să 

interpreteze 

date relevante 

într-un 

domeniu 

pentru 

rezolvarea 

problemelor: 

- prin 
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studieze 

metodele de 

transformare a 

unor totalităţi 

de forţe în 

altele, 

echivalente cu 

cele date, să 

clarifice 

condiţiile şi să 

determine 

poziţiile de 

echilibru 

posibile; 

- în cinematică 

mişcarea 

corpurilor se 

consideră  din 

punct de 

vedere 

geometric, fără 

a lua în 

consideraţie 

interacţiunile 

- de a dezvolta la 

studenţi 

deprinderile 

modelării prin 

matematică şi 

fizică a diverselor 

fenomene 

mecanice, 

dezvoltându-le 

gândirea abstractă 

şi creatoare spre 

formarea bazei 

teoretice a studiilor 

ulterioare, necesare 

viitorului inginer 

licenţiat. 

2) Să construiască 

şi să susţină 

argumentele 

utilizate în 

rezolvarea 

problemelor: 

- vizând 

mecanicii 

teoretice în 

scopul 

stimulării 

învăţării 

disciplinelor 

din aria celor 

înrudite; 

- asigurând 

raţionamentele 

structurizării 

consecutivităţii 

rezolvării 

problemelor şi 

concluzionarea  

importanţei lor. 

2) Să 

demonstreze 

creativitate în 

elaborarea 

proiectelor şi 

să manifeste 

iniţiativă în 

uman în 

antrenarea 

gândirii şi 

creativităţii 

inginereşti; 

- cu privire la 

asigurarea 

corectitudinii 

rezolvării 

problemelor şi 

capacităţii 

analizei şi 

concluzei; 

 

calitative şi 

cantitative: 

- prin 

asigurarea 

legăturii 

continuie între 

componentele 

mecanicii 

teoretice:statica

-cinematica-

dinamica; 

- Să manifeste 

corectitudine în 

rezolvarea 

problemelor, 

ultrior 

demonstrând 

capacitatea 

diagnozării, 

analizei şi 

concluziei în 

mod public. 

2) Să exprime o 

utilizarea 

momentelor 

de forţe, 

forţelor 

distribuite, 

centrului de 

greutate şi 

altele în 

diverse 

situaţii 

practice ale 

construcţiilor; 

- selectarea 

adecvată a 

legilor 

cinematicii şi 

dinamici 

pentru a fi 

implicate în 

mişcarea 

corpului 

matrial. 

2) Să 
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de forţă dintre 

corpuri; 

- dinamica 

trebuie să 

studieze 

mişcarea 

corpurilor în 

legătură cu 

interacţiunea 

de forţă dintre 

corpuri. 

2)Să 

demonstreze 

cunoaşterea 

avansată a 

disciplinei prin 

capacitatea de 

a realiza 

analize critice 

ale teoriilor şi 

principiilor: 

-conştiintizând, 

că mecanica 

metodologia 

rezolvării 

problemelor 

direcţioante spre 

specialitate; 

- cu privire la 

esenţa fenomenelor 

mecanice, 

demonstraţiilor, 

concluziilor 

teoremelor, 

axiomelor, 

ipotezelor 

subiectelor studiate 

procesele de 

management, 

asigurând 

următoarele 

performanţe: 

- interpretarea 

sensului 

mecanic al 

fiecărei 

teoreme, legi, 

axiome, având 

şi aspect fizic, 

fiind exprimate 

în respectivele 

formule 

matematice; 

- dezvoltarea 

responsabilităţi

i pentru 

calitatea 

lucrului 

individual, 

necesar de a 

viziune 

personală 

asumată asupra 

lumii, care să 

reflecte 

solidaritatea cu 

ceilalţi: 

- prin 

participarea ca 

oponent în 

examinarea 

subiectului 

comunicat de 

colegii săi; 

- a fi 

responsabil de 

adevărul 

comunicat 

privind 

interpretarea 

legilor 

mecanicii. 

demonstreze 

experienţa 

relaţiilor 

interpersonale 

la nivel 

operaţional, 

în mediu de 

muncă 

complexe: 

- prin 

utilizarea 

adecvată a 

legilor staticii 

cinematicii şi 

dinamicii în 

diverse 

situaţii 

practice, prin 

intermediul 

lucrului în 

echipă; 

- 

demonstrarea 
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teoretică este o 

ştiinţă despre 

legile generale 

ale mişcării 

mecanice a 

corpurilor 

materiale, în 

aşa fel 

subînţelegându

-se schimbarea 

poziţiei 

corpului în 

timp şi spaţiu, 

chiar şi în 

domeniul 

valorificării 

cosmosului. 

dirija procesul 

rezolvării 

problemelor în 

echipă. 

capacităţii 

elaborării 

traseului 

rezolvării 

problemelor 

mecanice 

pentru diferite 

situaţii 

practice 

concrete 

4.5. Mecanica aplicată I şi II [4e, p.5…19] 

1) Să utilizeze 

cunoştinţe 

detaliate 

teoretice şi 

practice 

1) Să demonstreze 

stăpânirea 

metodelor şi 

instrumentelor într-

un domeniu 

1) Să 

demonstreze 

responsabilităţi 

de organizare 

administrativă, 

1) Să evalueze 

în mod 

consecvent 

propriul proces 

de învăţare şi 

1) Să comunice 

idei, probleme 

şi soluţii atât 

audienţei 

specializate cât 

1) Să 

colecteze şi 

să 

interpreteze 

date relevante 
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specifice 

disciplinei 

nominalizate: 

- prin 

perceperea în 

profunzie a 

esenţei 

noţiunilor, 

formulelor de 

calcul, vizând 

materialul 

didactic 

studiat, pentru 

a fi aplicate 

conform 

destinaţiei; 

- prin utilizarea 

adecvată a 

metodologiei 

cheie de calcul 

la rezistenţă, 

necesară 

pentru 

complex şi 

specializat 

demonstrând 

capacităţi de 

inovare şi 

utilizarea 

capacităţilor: 

- privind obţinerea 

deprinderilor de 

utilizare a 

metodelor de 

calcul la rezistenţă, 

rigiditate şi 

stabilitate vizând 

elementele 

componente ale 

maşinelor şi 

mecanismelor; 

- referitor la 

notarea adecvată 

pe desenul de 

execuţie a 

toleranţei, 

de 

management al 

resurselor şi al 

echipei în 

contexte de 

muncă: 

- cu privire la 

dirijarea 

proceselor de 

solicitare la 

întindere, 

încovoiere, 

răsucire, 

strivire, 

duritate etc. 

- prin 

dezvoltarea 

simţului 

responsabilităţi

i în procesul 

studiului 

teoretico-

ştiinţific ale 

să-şi identifice 

nevoile de 

învăţare: 

- făcând 

referinţă la 

lucrul 

individual de 

acumulare a 

informaţiilor 

extracurriculare

, de asemenea 

perfectarea 

portofoliului cu 

materiale 

didactice de 

studiu 

suplimentare; 

- prin 

dezvoltarea 

capacităţilor de 

autoapreciere şi 

autoevaluare a 

subiectelor 

şi celei 

nespecializate, 

utilizând 

tehnici care 

implică 

informaţii 

calitative şi 

cantitative: 

- efectuînd 

elaborarea 

soluţiilor 

inginereşti 

pentru 

perfecţionarea 

proceselor de 

producţie; 

- prin propuneri 

raţionale, 

privind 

modernizarea 

utilajului 

tehnologic şi a 

mijloacelor 

într-un 

domeniu 

pentru 

rezolvarea 

problemelor: 

- prin 

efectuarea 

calculului 

determinării 

toleranţei 

dimensiunilor

; 

- reieşind din 

condiţiile 

ajustajului 

conjugării 

pieselor 

arbore-alezaj. 

2) Să 

demonstreze 

experienţa 

relaţiilor 

interpersonale 
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construirea 

diagramelor ca 

rezultat al 

diverselor 

solicitări. 

2) Să 

demonstreze 

cunoaşterea 

avansată a 

disciplinei prin 

capacitatea de 

a realiza 

analize critice 

ale teoriilor şi 

principiilor: 

- privind 

structura şi 

clasificarea 

mecanismelor 

şi maşinelor, 

de asemenea şi 

metodele 

analitice şi 

ajustajului şi 

rugozităţii 

suprafeţelor. 

2) Să construiască 

şi să susţină 

argumente utilizate 

în rezolvarea 

problemelor: 

- prin determinarea 

valabilităţii 

pieselor reeşind din 

calculul prevăzut 

destinaţiei în 

ansamblul 

organelor de 

maşini; 

- prin asigurarea 

interschimbabilităţi

i pieselor, păstrând 

funcţionarea fiabilă 

iniţială. 

diverselor 

diagrame, ca 

rezultat al 

solicitărilor de 

diferit aspect. 

2) Să 

demonstreze 

creativitate în 

elaborarea 

proiectelor şi 

să arate 

iniţiativă în 

procesele de 

management 

pentru a 

dezvolta 

performanţele 

echipei: 

- efectuînd 

aprecieri 

constructive, 

tehnologice de 

fiabilitate şi 

învăţate. penru 

mecanizare şi 

automatizare 

capabilitate de 

elaborare a 

utilajului nou. 

2) Să exprime o 

viziune 

personală 

asumată asupra 

lumii, care să 

reflecte 

solidaritatea cu 

ceilalţi: 

- prin 

intermediul 

proiectării 

iniţiale 

individuale, 

privind 

conceperea 

unor organe de 

maşini, 

la nivel 

operaţional, 

în medii de 

muncă 

complexe: 

- prin 

obţinerea 

abilităţilor de 

executare a 

unor anumite 

operaţii din 

traseul 

tehnologic 

elaborat 

pentru 

obţinerea unei 

piese finite. 

3) Să 

elaboreze 

judecăţi 

bazate pe 

cunoaşterea 

problematicii 



 255 

grafice de 

analiză 

cinematică; 

- referitor la 

bazele calcului 

organelor de 

maşini, tipurile 

de asamblare, 

transmisii, 

arbori, lagăre 

şi cuplaje. 

funcţionare a 

diverselor 

unităţi de 

asamblare, în 

rezultatul 

calcului la 

rezistenţă. 

subansambluri 

şi asamblurilor 

maşinelor. 

sociale şi 

etice care 

apar în muncă 

sau studiu; 

- prin 

educarea unei 

personalităţi 

cu o gândire 

tehnică bazată 

pe principiile 

logicii 

dialectice, 

capabile să 

însuşească cu 

succes şi să 

folosească în 

producţie 

utilajul 

modern şi 

tehnologii 

avansate.. 
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Analizând desenul reprezentat grafic în anexa respectivă, vin cu 

concluzia, că obiectivul cercetării, vizând finalităţile de studiu şi 

competenţele interdisciplinare tehnico-inginereşti, stipulate în tabelele 

anterioare pe discipline de studiu, a fost realizat asigurând legătura 

interctivă şi fiabilă dintre acestea, în aşa fel, că după finalizarea 

studiului disciplinelor fundamentale respective, studentul percepe 

finalităţile integrale, demonstrând competenţe prin combinaţie de 

calităţi, abilităţi şi aptitudini în pregătirea profesională.  

Desenul de ansamblu, fiind alcătuit dintr-un arbore, o roată 

dinţată şi doi rulmenţi de rostogolire, îmbină în sine finalităţile şi 

competenţele obţinute de student la cele cinci discipline de studiu 

precum urmează: 

1. „Geometria descriptivă” – imaginea evidentă a ansamblului 

nominalizat, obţinută pe planul de proiecţie frontal. 

2. „Desenul tehnic şi Infografica” – reprezentările secţiunilor 

respectivelor piese şi utilizarea calculatorului în Auto 

CAD pentru cazul 2D. 

3. „Studiul şi tehnologia materialelor” – selectarea şi notarea 

materialelor pentru arbore şi roata dinţată, de asemenea şi 

stabilirea tratamentului termic a arborelui, asigurând 

duritatea respectivă. 

4. „Mecanica teoretică” – determinarea reacţiilor în locul de 

contact al rulmenţilor de rostogolire. 

5. „Mecanica aplicată I şi II” – selectarea rulmenţilor de 

rostogolire şi roţii dinţate în funcţie de puterea necesară 

arborelui, totodată stabilirea rugozităţii, toleranţei 

ajustajului îmbinărilor respective, de asemenea şi 

construirea diagramelor momentelor de torsiune T şi de 

încovoiere Mx şi My. 

În scopul asigurării continuităţii şi indispersabilităţii studiilor 

disciplinelor nominalizate este necesar, ca studentul chiar din start să 

fie familiarizat cu rezultatul învăţării respectivelor cursuri 

fundamentale, privind acumularea finalităţilor de studiu şi a 

competenţelor interdisciplinare,  în aşa fel se va dezvolta şi interesul 

către obţinerea titlului de inginer licenţiat. 

 

Referinţe:  

1. Planul de învăţământ la specialitatea 521.8 „Inginerie şi  

Management în Transport (naval)”, confirmat de 
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înregistrare 01-1052 din 03.09.2008, 7p. 

2. Plan –cadru pentru studii superioare, aprobat prin ordinil 

Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, nr. 455 

din 03.06.2011, 18 p. 

3. Procesul Bologna: experienţă naţională şi internaţională 

(culegere de documente şi materiale), Chişinău, 2007, 

236 p. 

4. Programele analitice la disciplinele de studiu pentru 

specialitatea 521.8 „Inginerie şi Management în 

Transport (naval)”; aprobate la Şedinţa Catedrei 

Inginerie şi Ştiinţe aplicate: 

4a. Geometria descriptivă, proces verbal nr. 02, din 

16.10.2009, 23 p. 

4b. Desenul tehnic şi Infografica, proces verbal nr. 02, 

din 16.10.2009,     17 p. 

4c. Studiul şi tehnologia materialelor, proces verbal nr. 

02, din 16.10.2009, 12 p. 

4d. Mecanica teoretică, proces verbal nr. 02, din 

16.10.2009, 17 p. 

4e. Mecanica aplicată I şi II, proces verbal nr. 01, din 

16.10.2011, 28 p. 



 259 

 

REALIZAREA BAZEI DE DATE CU AJUTORUL 

APLICAŢIILOR SQL ÎN VISUAL FOXPRO 

 

Olesea CARPOV, 

Natalia SURUCEANU,  

 Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 
 

Resent progress in the fields of computer technology, 

telecommunication and software, also in other areas of information, have 

changed the people’s lifestyle in the entire world, in a manner that would 

have been difficult to estimate twenty years ago. The background of these 

changes was achieved the transition from industrial age to the 

informational. In this new society, after recently changes were attempt a 

gap of information processing, knowledge achievement by way of computer; 

communication and affair development by the instrumentality of Data Base. 

All this improvements become possible everywhere and any time. These 

changes have had tremendous impact on all areas of activities.  

The first argument was historical. Many historians, politicians and 

other sorts of people, are calling for secular heritage conservation, that we 

have to change the reference system and we will see that Fox Pro and SQL 

have the most important “legacy computer”. 

 

Noţiunea de bază de date apare la finele anilor ’60. La vremea 

apariţiei bazelor de date, aplicaţii cu volum mare de date erau 

organizate în jurul fişierelor independente, denumite arhitecturi file-

based sau flat files. 

Baza de date (database) este o colecţie de fişiere şi înregistrări 

legate între ele. 

Pentru a permite accesul diferenţiat la datele din colecţia de 

date, se poate defini o schemă generală a bazei de date care descrie 

întreaga colecţie de date şi diferite scheme parţiale care descriu 

seturile de date din colecţie la care pot avea acces anumiţi utilizatori 

sau anumite grupuri de utilizatori. [18, p. 3-10] 

Sunt recunoscute mai multe modele de baze de date: 

1. Baza de date relaţională există de peste 25 de ani. A creat o 

industrie de mai multe miliarde de dolari. Este cel mai frecvent 

utilizat tip de baze de date în lume şi reprezintă o componentă 

esenţială a existenţei noastre zilnice. Este foarte probabil să utilizaţi 

o bază de date relaţională de fiecare dată cînd cumpăraţi bunuri de la 
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un magazin, cautaţi o carte într-o bibliotecă sau efectuaţi  o achiziţie 

prin Internet. 

Nu are importanţă dacă folosiţi hîrtia sau un program de 

calculator pentru colectarea şi stocarea datelor. Dacă adunaţi date 

într-o manieră organizată oarecare şi într-un anumit scop, obţineţi o 

bază de date. [18, p.50] 

2. Bazele de date analitice utilizează frecvent bazele de date 

operaţionale ca sursă principală de date, deci poate exista o oarecare 

asociere între cele două tipuri; cu toate acestea bazele de date 

analitice şi operaţionale satisfac tipuri de necesităţi foarte concrete 

privind prelucrarea datelor, iar crearea structurilor acestora necesită 

metodologii de proiectare radical diferite. 

Bazele de date analitice sunt folosite mai ales în scenariile de 

prelucrare analitică on-line (on-line analytical processing – OLAP), 

cînd este necesară stocarea şi urmărirea datelor istorice şi dependente 

de timp. O bază de date analitică reprezintă un element valoros 

atunci cînd este necesară urmărirea tendinţelor, vizualizarea datelor 

statistice aferente unei perioade mai lungi de timp.  

Acest tip de baze de date stochează date statice, ceea ce 

înseamnă că datele respective nu se modifică niciodată (sau foarte 

rar). Informaţiile culese dintr-o bază de date analitică reflectă un 

instantaneu al datelor la un anumit moment. Laboratoarele de chimie, 

companiile geologice şi firmele de analiză reprezintă exemple de 

organizaţii care folosesc baze de date analitice. [19, p.3-4,p.205] 

3. Baza de date reţea a fost realizată mai ales ca o încercare de 

a rezolva unele dintre problemele BD ierarhice. Structura unei BD 

reţea este reprezentată folosind ca elemente nodurile şi structurile set 

(set structure). 

Un nod reprezintă o colecţie de înregistrări, iar o structură set 

stabileşte şi prezintă o relaţie într-o BD. O construcţie transparentă 

uneşte o pereche de noduri folosind un nod ca posesor şi cellalt ca 

membru. O structură set acceptă o relaţie „unu la mai mulţi” ceea ce 

înseamnă că o înregistrare din nodul posesor poate fi corelată cu una 

sau mai multe înregistrări din nodul membru, dar o înregistrare din 

nodul membru este corelată cu o singură înregistrare din nodul 

posesor. De asemenea înregistrarea din nodul membru nu poate 

exista fără a fi corelată cu o înregistrare existentă din nodul posesor. 

De exemplu un client trebuie să fie repartizat unui impresar , dar un 
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impresar fără clienţi poate continua să existe în BD. Acest lucru 

putem reprezenta prin diagramă din structura set elementară.  

Unul sau mai multe seturi poat fi definite între două noduri ale 

unei anumite perechi , iar un nod poate fi implicat şi în alte seturi cu 

alte noduri din BD. [19, p.5] 

Conform unei concepţii răspîndite printre cei care lucrează în 

domeniul bazelor de date pentru microcalculatoare, Visual FoxPro 

aparţine familiei de programe „xBase”, numită aşa după „pionerul” 

dBase II, produs al firmei Ashton – Tate
1
. [2, p.4-6] 

Pînă la începutul anilor 1990, firma Ashton–Tate a vîndut un 

număr mare de copii ale produsului dBase II (program pe 8 biţi, care 

funcţiona sub sistemul de operare CP/M) şi un număr copleşitor de 

copii ale produselor dBase III (destinat noilor calculatoare IBM PC 

pe 16 biţi, cu sistem de operare DOS) şi dBase III+ (cea mai 

populară versiune dBase). Curînd a apărut şi concurenţa, sub chipul 

unor firme ca Borland (astăzi Inprise), Nantucket, Microrim, 

Computer Associates, MicroPro şi Fox Software. Produsele tuturor 

aceste firme erau asemănătoare ca arhitectură cu dBase (clone ale 

acestuia), de unde şi reunirea lor sub apelativul „xBase”. [13, p.5] 

Fox Software şi-a perfecţionat produsul, care a devenit 

FoxPro. Versiunea 2.0 a fost unul dintre marile succese comerciale 

ale anului 1991. La acea vreme, Microsoft încerca să impună Acces, 

dar acesta era oarecum imatur. Aplicaţiile FoxPro se remarcau printr-

o viteză de execuţie mare, impresionantă faţă de concurentul dBase. 

[2, p.9-10] 

În general, un mediu de dezvoltare integrat presupune ca 

„aport” în sistemele de aplicaţii client-server partea „de client” sau 

front – end, prin care înţelegem, interfaţa-utilizator. Privit în această 

perspectivă, sistemul Visual FoxPro dezvăluie o natură duală: pe de 

o parte constitue un SGBD relaţional, iar pe de altă parte, integrează 

instrumentele caracteristice unui mediu Visual FoxPro de tip Rapid 

Application Development (RAD). [4, p.10] 

Încă de la versiunile „fragede” FoxPro a permis lucrul în mai 

multe moduri, după preferinţele şi abilităţile utilizatorului. Astfel, cel 

mai simplu este modul asistat sau modul de lucru mediu, în care 

                                                      

1
 Nu există nici o persoană Ashton  în firmă, dar Tate a considerat că 

numele „cu liniuţă” ar suna mai bine în reclame. 
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utilizatorul are la dispoziţie opţiuni de meniu pentru operaţiile dorite. 

Modul direct presupune cunoaşterea sintaxei comenzilor FoxPro, 

comenzi scrise în fereastra de comenzi, unde tasta Enter are rolul de 

a lansa în execuţie.  

Sintaxa (formatul general) unei comenzi FoxPro arată astfel:   

VERB [ <lista_expresiei> ]    [ <domeniu> ] 

              [For <expL1> ]  [WHILE <expL1> ] 

              [ TO PRINTER / TO ARRAY < tablou > 

                    / TO < variabila_memorie > 

                   / TO FILE < fisier > ] [5, p.30] 

În afara comenzilor FoxPro native, Visual FoxPro dispune de 

un nucleu SQL ale cărui comenzi sunt foarte aproape de specificaţiile 

ANSI SQL. [14, p.300] 

Multe dintre comenzile accesibile din meniuri se scriu automat 

în fereastra de comenzi în momentul acţionării lor, ceea ce este, 

credem, o bună ocazie pentru a le deprinde pe cele mai frecvent 

folosite, fără a fi nevoie să schimbăm formatele lor.  

În fine, modul de lucru program se referă la scrierea de 

programe-sursă cu ajutorul editorului specializat. Într-un program se 

pot folosi aproape toate comenzile modului de lucru direct, plus 

cîteva comenzi specifice reprezentînd structurile de control. O dată 

scris, programul se memorează ca fişier, se completează (opţional
2
) 

şi se execută cu ajutorul comenzii DO < nume_program >. 

Orice bază de date .DBF (tabelă) are propriul header, în care 

se stochează structura fişierului. Însă dicţionarul de date, numit în 

Visual FoxPro containerul bazei de date, este cu mult mai generos, în 

sensul înglobării nu numai a tabelelor, ci şi a restricţiilor bazei, a 

definiţiilor tabelelor virtuale (view-urilor), a funcţiilor şi procedurilor 

derivate la distanţă etc. Pe disc, containerul bazei se găseşte sub 

forma a trei fişiere cu extensiile .DBC, .DCT şi DCX, din care 

primul este containerul propriu-zis (celelalte două sunt un fişier şi un 

index asociate .DBC-ului). [14, p.302] 

Crearea unei baze de date se poate realiza în oricare dintre cele 

trei moduri: din fereastra de comenzi, printr-un program în care 

                                                      

2
 La lansarea în execuţie, FoxPro compilează automat programul dacă 

versiunea-sursă este mai recentă decît eventuala versiune compilată. 
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apare comanda CREATE DATABASE, însă cel mai lejer este să se 

aleagă opţiunea New din cadrul ce urmează. (figura 1.1) 

 

              
Figura 1.1. Vizualizarea bazei de date în cadrul proiectului 

  

«Instrumentul ideal pentru lucrul asistat cu o bază de date» 

este Proiectantul bazei (Database Designer – (figura 1.2)), deoarece 

permite, în egală măsură:  

 Adăugarea de tabele (şi tabelele virtuale) la cele existente;  

 Modificarea structurii tabelelor; 

 Vizualizarea conţinutului tabelelor; 

 Stabilirea de relaţii permanente între tabele (pe baza 

indexilor); 

 Ştergerea de tabele, tabele derivate, relaţii permanente etc. 

 

 
Figura 1.2. Modul de proiectare a bazei de date 

 

Modul de proiectare a bazei poate fi lansat fie în cadrul 

proiectului (după poziţionarea pe numele bazei de date şi apoi 

alegerea opţiunii Modify), fie direct, prin comanda Modify 

DataBase. [14, p.405] 
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Ulterior creării, bazei de date îi este actualizat conţinutul şi/sau 

modificată structura, în conformitate cu tranzacţiile şi procesele pe 

care le reflectă şi cu noile nevoi informaţionale. Utilizarea unei baze 

de date presupune în prealabil deschiderea sa, operaţiune care se 

poate realiza: 

 Prin meniu; 

 Din proiect; 

 Prin comandă OPEN DATABASE. 

În termeni pretenţioşi, tabela este unitatea organizaţională 

fundamentală dintr-o bază de date relaţională. O bază de date conţine 

una sau mai multe tabele, în funcţie de complexitatea aplicaţiei, iar 

VFP se descurcă onorabil în aceste situaţii. 

Gruparea atributelor în tabele, relaţiile dintre tabele, numărul 

tabelelor dintr-o bază de date sunt chestiuni ce privesc procesul de 

proiectare a bazei, proces care îl include pe cel de normalizare.  

Este recomandabil ca toate tabele să fie incluse în baza de date, 

chiar dacă legarea lor de alte tabele nu pare întotdeauna atît de evidentă. 

Cu toate acestea, tabelele pot exista şi independent de orice bază de date. 

Acestea sunt denumite libere (free tables) şi, contrar denumirii, sunt 

supuse unor restricţii severe: nu pot avea nume lungi, nu li se pot defini 

restricţii la nivel de linii, declanşatoare etc. [11, p.70] 

În VFP orice tabelă este alcătuită din atribute sau cîmpuri.  La 

creare, fiecărui atribut i se precizează numele, tipul, lungimea şi, 

eventual, numărul de poziţii fracţionale (pentru cîmpuri de tip numeric).  

În funcţie de semnificaţie, orice atribut poate fi de tip:  

 Integer – conţine numere întregi; conform documentaţiei 

VFP6, intervalul în care trebuie să se încadreze o valoare de tip 

integer este cuprins între – 2147483647 şi 2147483647; 

 Numeric – număr real cu sau fără poziţii fracţionare; 

 Float – similar tipului numeric; 

 Double – număr real reprezentat în virulă mobilă dublă 

precizie (pentru calcule ştiinţifice);  

 Currency – numere în format monetar; la partea fracţionară 

pot fi maximum patru poziţii; la conversia din formatul numeric, 

atunci cînd sunt cinci sau mai multe poziţii zecimale, se face 

trunchierea (cu rotunjire);  

 Character – şiruri de maximum 254 caractere;  

 Date – dată calendaristică, stocabilă/ afişabilă de formatul 

(ISO, american, francez, german, englez etc.); constantele de tip dată 
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calendaristică sunt scrise între acolade, folosindu-se şi accentul 

circumflex pentru indicarea anului;  

 Datetime – data plus ora; ex:{ ^2000/12/31  14:55:56} care 

este echivalentă cu ex: {^2000/12/31  2:55:56PM}
3
; 

 Logical – poate avea două valori logice, true (.T.) sau false (.F.); 

 Memo – este util pentru stocarea unor blocuri de text mai mare 

de 254 de caractere, stocarea exterioară tabelei, într-un fişier cu 

extensia .FPT (pentru CV- uri, procese-verbale, etc.); lungimea unui 

cîmp memo este limitată numai de spaţiul disponibil pe disc;  

 General – constituie o referinţă către un obiect OLE stocat într-

un fişier extern bazei (foaie de calcul, document Word etc.). [8, p.203] 

Într-un program sau în fereastra de comenzi, pentru a 

determina tipul unei variabile sau cîmp se poate folosi funcţia TYPE 

(). De exemplu, ? TYPE (’{^2001/07/23 2:55:56 PM}’)  afişează T 

(de la DateTime). 

Uneori în aplicaţii este necesară conversia între diversele tipuri 

de date, cel mai adesea pentru concatenări.  

Conversia în şiruri de caractere necesită următoarele funcţii: 

 Pentru datele numerice, funcţia STR ( ); ex: STR (CNP, 7), 

unde 7 este lungimea şirului proaspăt obţinut; 

 Pentru datele calendaristice, funcţiile DTOS ( ) sau DTOC ( ); 

ex: ?DTOS ({^2001/07/23}) afişează 20010723, în timp ce 

DTOC ({^2001/07/23}), 23/07/2001 (atunci cînd formatul 

datei este british); 

 Pentru atribute, variabile sau constante dată/timp se foloseşte 

funcţia TTOC ( ); 

 Datele logice (boolean) pot fi convertite direct în şiruri, dar se 

pot folosi, în expresii, IF-uri imediate (IIF-uri). 

Relativ frecvent sunt folosite şi funcţiile: VAL ( ) pentru 

conversia unui şir de caractere într-un număr, CTOD ( ) – care 

transformă un şir de caractere în dată calendaristică, TTOD ( ) –  ce 

întoarce data calendaristică dintr-o constantă/variabilă/atribut de tip 

                                                      

3
 Acest format „straniu” pentru constante de tip DateTime a fost introdus de 

Visual FoxPro 6.0 pentru a evita confuziile legate de anul 2000. Versiunile 

mai vechi foloseau formatele (LL/ZZ/AA) ori (ZZ/LL/AA), format încă 

operabil în Visual FoxPro 6.0 dacă se foloseşte comanda SET 

STRICTDATE TO  0(zero). 
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dată/timp şi DTOT – ce transformă un şir de caractere într-o valoare 

de tip dată/timp. [17, p.55] 

O valoare nulă este o valoare lipsă sau inaplicabilă. 

Dificultatea este cu atît mai mare, întrucît pînă la versiunea Visual 

FoxPro, foxiştii nu erau obişnuiţi cu asemenea gen de valori, zero 

sau spaţiu ţinînd locul valorilor necunoscute sau neaplicabile. 

Pentru a verifica dacă atribute/variabile/constante de tip 

numeric sau şir de caractere sunt necomplete, în sensul că valoarea 

lor este zero/vidă (nici măcar spaţiu), se poate folosi funcţia EMPTY 

( ) sau numai pentru şir de caractere ISBLANK ( ). [11, p.87] 

Atributele de valori vide se poate face, în funcţie de tipul 

variabilei, astfel: x=0 (numeric) sau x=” ” (şir de caractere) sau x={ /   

/ } (dată calendaristică).  

Dacă un cîmp/variabilă primeşte valoarea NULL, tipul 

acestuia nu se modifică.  Testarea nullităţii unei variabile/atribut se 

realizează cu ajutorul comenzii ISNULL ( ). 

Crearea unei tabele în Visual FoxPro reprezintă, de obicei, 

primul pas în lucrul efectiv cu Visual FoxPro. Graţie unui mod 

special, proiectantul de tabele (Table Designer)(figura 1.3), lansat 

prin comanda CREATE, sau asistat din meniu, din proiect sau din 

proiectantul bazei de date (Database Designer). În acest sens crearea 

şi modificarea structurii unei tabele este o operaţiune facilă.  

 

 
Figura 1.3. Modul de proiectare de tabele 
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Definirea minimală a structurii tabelei presupune indicarea 

numelui fiecărui atribut, a tipului şi lungimii acestuia. Pentru 

atributele de tip numeric real poate fi precizat şi numărul de poziţii 

zecimale. Din cele 3 cadre de pe pagină – Fields, Indexes şi Table – 

este utilizat mai întîi primul, definirea cîmpurilor din tabelă fiind 

posibilă prin intermediul următoarelor elemente: 

 Name – indică numele cîmpului. Tabelele independente 

(neincluse în vreo bază de date) trebuie să respecte limita de 10 

caractere pentru numele cîmpurilor; 

 Type – specifică tipul cîmpului; 

 Width – indică numărul maxim de caractere sau cifre alocat 

fiecărui cîmp; 

 Decimal – precizează numărul de cifre pentru partea fraţională 

(cînd este cazul); 

 Index – specifică indexii obţinuţi (regular) pentru ordonarea 

valorilor cîmpului ascendent sau descendent; 

 NULL – cînd este marcat, atributul respectiv poate accepta 

valori nule. 

Prezenţa dicţionarului (catalogului) bazei de date face posibilă 

o serie de opţiuni: folosirea de nume lungi (mai explicite) pentru 

tabele şi atribute, declararea de valori implicite pentru orice atribut, 

instituirea unor reguli la nivel de atribut şi înregistrări, ca şi 

declanşatoare. [11, p.150] 

Modificarea ulterioară a structurii, în sensul restrîns: 

 Adăugarea unui nou atribut; 

 Ştergerea unui atribut; 

 Modificarea denumirii, tipului sau lungimii unui atribut; 

 Modificarea formatului de afişare. 

Se poate realiza tot cu ajutorului proiectantului de tabelă, 

lansat fie din meniu sau proiect, fie prin comanda MODIFY 

STRUCTURE. 

O tabelă creată prin DataBase Designer  este automat inclusă 

în baza de date curentă, lucrul valabil şi dacă baza de date este 

deschisă prin comandă OPEN DATABASE. Asocierea tabelă – bază 

de date se face în ambele sensuri. În dicţionarul bazei se  păstrează 

calea (directoriul) şi numele fişierului. DBF ce reprezintă, fizic, 

tabela, iar pe de altă parte, antetul tabelei şi în containerul bazei pot 

fi alterate. 
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Atunci cînd se doreşte ştergerea marcajului tabelei către baze 

de date, „eliberarea” tabelei se realizează prin comanda: FREE 

TABLE tabelă. 

Fireşte, după această comandă se pierd restricţiile, 

declanşatoarele, numele lungi şi alte facilităţi stocate în dicţionar. 

Documentaţia VFP recomandă evitarea acestei comenzi atunci 

cînd baza există deja pe disc, deoarece FREE TABLE  poate face 

baza inutilizabilă. Din acest punct de vedere, comanda REMOVE 

TABLE este mult mai „blîndă”, deoarece elimină din bază numai 

referinţele către indexii primari, valorile implicite şi regulile de 

validare asociate tabelei. [8, p.238] 

Restricţiile unei baze de date. Există două aspecte 

complementare de abordare a bazelor de date relaţionale: schema 

(structura) şi conţinutul (instanţierea). Conţinutul unei relaţii este 

reprezentat de ansamblul tuplurilor ce o alcătuiesc la un moment dat. 

Pe parcursul explorării bazei, conţinutul poate creşte liniar (sau 

exponenţial), în funcţie de volumul şi complexitatea operaţiunilor 

consemnate. Schema relaţională poate fi definită ca un ansamblu de 

relaţii asociate semantic prin domeniul lor de definiţie şi prin 

restricţii de integritate. Schema este independentă de timp şi 

reprezintă componenta permanentă a relaţiilor. 

Cheia primară. În teoria bazelor de date relaţionale se 

interzice apariţia în tabele a două linii(tupluri) identice. Aceasta 

deoarece accesul într-o tabelă trebuie asigurat exclusiv pe baza 

valorilor atributelor, iar aceasta presupune ca, pentru delimitarea unei 

linii de toate celelalte, să existe măcar o valoare care să facă 

diferenţa. [7, p.339] 

Fox Pro a fost unul dintre primele SGBD-uri care au 

implementat un important  nucleu SQL. Visual FoxPro respectă, în 

continuare, multe din specificaţiile standartului SQL-92, deşi nu 

putem vorbi de un nivel similar marilor produse ale lumii SGBDR: 

Oracle, DB2, Sybase, Informix, SQL Server. Cu toate limitele sale 

prin posibilitatea includerii comenzilor SQL în programe VFP şi 

folosirea cursoarelor sau tabelelor virtuale FoxPro se poate rezolva 

orice problemă de interogare şi manipulare a datelor. 
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   Principalele comenzi SQL din VFP sunt: 

Comandă Scop 

Pentru manipularea datelor  

SELECT Extragerea datelor din BD 

INSERT Adăugarea de noi linii într-o 

tabelă 

DELETE Ştergerea de linii dintr-o tabelă 

UPDATE Modificarea valorilor unor 

atribute 

Pentru definirea bazei de date  

CREATE TABLE Adăugarea unei noi tabele în BD 

DROP TABLE Ştergerea unei tabele din BD 

ALTER TABLE Modificarea structurii unei tabele  

CREATE VIEW Crearea unei tabele virtuale 

DROP VIEW Ştergerea unei tabele virtuale 

CREATE CURSOR Crearea unei tabele temporane 

Pentru controlul tranzacţiilor  

BEGIN TRANSACTION Marchează începutul unei 

tranzacţii 

END TRANSACTION Marchează sfîrşitul unei tranzacţii 

ROLLBACK Abandonează tranzacţia în curs 

 

Comanda SQL utilizată pentru crearea unei tabele este 

CREATE TABLE, iar pentru modificarea ulterioară a structurii 

tabelei: ALTER TABLE. Precizăm că este vorba de crearea structurii 

tabelei. Popularea ulterioară cu înregistrări şi actualizări se realizează 

prin alte comenzi: INSERT, UPDATE, DELETE. [1, p.150-175] 

Formatul general al comenzii CREATE TABLE în Visual 

FoxPro: 

CREATE TABLE/ DBF TableName1 [Name LongTableName] 

[Free] 

(FielName1 FieldType [(nFieldWidth [, nPrecision] ) ] 

[NULL/ NOT NULL] 

[CHECK1 Expresion1 [ERROR cMessageText1]] 

[Default eExpresion1] 
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[PRYMARY KEY / UNIQUE] 

[REFERENCES TableName2 [TAG TagName1]]  

[NOCPTRANS] 

[, FieldName2 . . . ]  

[, PRIMARY KEY  eExpresion2  TAG TagName2] 

[, UNIQUE  eExpresion3  TAG TagName3] 

[, FOREIGN KEY eExpresion4  TAG TagName4 [NODUP]  

 REFERENCES TableName3 TAG TagNam5]] 

[CHECK1 Expresion2 [ERROR cMessageText2]]) / FROM  

ArrayName [1, p.176] 

Prin semnificaţiile opţiunilor de mai sus înţelegem: 

 CREATE TABLE/ DBF TableName1 – TableName1 

reprezintă numele tabelei ce urmează a fi creată. De remarcat 

că nu există nici o diferenţă între opţiunile TABLE şi DBF. 

Prima se adresează celor ataşaţi teoriei relaţionale, iar cea de-a 

doua este mai aproape de utilizatorul  „tradiţional” al FoxPro, 

pentru care o tabelă este un fişier cu extensia .DBF; 

 Name LonTableName – Permite specificarea unui nume mai 

lung (pînă la 128 de caractere) pentru tabela creată. Pentru 

aceasta, este necesar ca baza de date să fie în prealabil 

deschisă, deoarece numele lungi sunt memorate în containerul 

asociat bazei (.DBC.); [10, p.205-20, p.299] 

 FREE  – Indică că tabela respectivă va fi independentă, deci 

nu va face parte din bază. 

 (FielName1 FieldType [(nFieldWidth [, nPrecision] ) ] – 

Permite declararea, pentru fiecare atribut(cîmp) al tabelei, a 

numelui, tipului, lungimii şi eventual, a numărului de poziţii 

pentru reprezentarea părţii fracţionare (zecimale); 

 NULL – Prin specificarea sa, atributul este autorizat să conţină 

valori nule (NULL); 

 NOT NULL – Nu permite apariţia valorilor nule pentru 

atributul respectiv. Automat, pentru atributele de tip cheie 

primară sau pentru care este utilizată opţiunea UNIQUE nu se 

admit valori NULL; [10, p.206-20, p.300] 

 CHECK Expresion1 – Serveşte la specificarea unei funcţii-

utilizator de validare la nivel de atribut (cîmp). Astfel, funcţia 

este verificată imediat după adăugarea unei înregistrări(linii) în 

tabelă. Dăcă rezultatul evaluării funcţiei este .F.(False), se 

declanşează o eroare; 
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 ERROR cMessageText1 – În cazul în care funcţia de validare 

de la nivelul atributului nu se respectă (adică „întoarce” 

valoarea logică FALSE), pe ecran apare mesajul 

cMessageText1;  

 DEFAULT eExpresion1 – Specifică valoarea implicită a 

atributului (în funcţie de tipul acestuia), valoare pe care o va 

conţine acest cîmp la adăugarea unei noi înregistrări în tabelă; 

 PRIMARY KEY – Declară atributul respectiv cheie primară, 

prin crearea unui index principal cu nume identic ca al 

atributului;  

 UNIQUE – Creează un „index candidat” – altfel spus, declară 

acest atribut cheie alternativă. Se previne astfel apariţia a două 

valori identice în tabelă pentru acest cîmp; 

 REFERENCES TableName2 [TAG TagNam1] – Permite 

definirea unei restricţii referenţiale prin crearea unei legături 

permanente între tabele. TableName2 este tabela-părinte a 

legăturii. Dacă nu se specifică TAG, TAGName1, relaţia este 

stabilită prin intermediul indexului primar al tabelei 

TableName2; dacă acesta (indexul primar) nu există, se 

generează un mesaj de eroare.  TableName2 nu poate fi o 

tabelă independentă; 

 NOCPTRANS – Este utilă pentru cîmpuri de tip şir de 

caractere şi memo, pentru a preveni conversia la un alt cod de 

pagină (code page). [2, p.315-4,p.94] 

În VFP este obligatoriu să se indice ce atribute pot avea valori 

nule, iar la declararea cheilor primare compuse, atributele 

componente trebuie concatenate, lucru ce atrage necesitatea 

conversiei celor de alt tip (numerice, dată calendaristică, logice) în 

şiruri de caractere. Declararea cheilor primare, alternative şi străine 

în VFP presupune crearea automată a indexilor de tip PRIMARY, 

CANDIDATE sau REGULAR. Prin clauza TAG se poate da 

indexului respectiv un nume la alegere. 

Din păcate declararea cheilor străine nu înseamnă şi instruirea 

restricţiei referenţiale. Ca urmare după crearea BD, fie trebuie 

„umblat” prin Referential Integrity Builder şi, astfel, grafic sunt 

instituite regulile pentru rezervarea referenţialităţii, fie trebuie create 

declanşatoare în acest scop. [6, p.60] 

Schema unei baze de date reprezintă aspectul constant, 

invariabil sau, mai bine zis, puţin variabil în timp. O bună analiză şi 
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proiectare a aplicaţiei (sistemului) diminuează riscul modificărilor de 

amploare în structura tabelelor şi restricţiilor, conferind stabilitate 

bazei şi diminuînd sensibil eforturile de întreţinere ulterioară instalării 

aplicaţiei. Cu toate acestea, pe parcursul utilizării bazei de date pot 

apărea situaţii în care este necesară adăugarea unui nou atribut, 

ştergerea unui atribut inutil, modificarea lungimii etc. [3, p.321] 

Comanda pentru modificarea structurii unei tabele este ALTER 

TABLE, ale cărei opţiuni mai importante le vom parcurge în continuare: 

 Adăugarea unui nou atribut – Adăugarea atributului 

DataNast (data naşterii) în tabela PERSOANE se realizează 

astfel:  ALTER TABLE  PERSOANE  ADD DataNast DATE; 

 Ştergerea unui atribut –  Dacă ne propunem să ştergem 

atributul pe care tocmai l-am adăugat, trebuie doar să folosim 

comanda: ALTER TABLE PERSOANE  DROP COLUMN 

DataNast; 

 Redenumirea unui atribut – Spre deosebire chiar de SGBD-

uri consacrate, în VFP un atribut se poate şi redenumi: ALTER 

TABLE PERSOANE RENAME COLUMN DataNast TO 

DataNasterii; 

 Modificarea tipului/lungimii atributului Nume, vom utiliza – 

Dacă se doreşte creşterea la 21 a numărului de caractere 

alocate valorilor atributului Prenume şi reducerea la 17 a 

lungimii atributului Nume, vom utiliza: ALTER TABLE 

PERSOANE ALTER COLUMN Prenume CHAR(21), 

ALTER TABLE PERSOANE ALTER COLUMN Nume 

CHAR(17); [3, p.325] 

 Adăugarea/modificarea valorii implicite – Dacă dorim ca 

valoarea implicită a atributui Gen să fie „Femenin” (deoarece 

sunt mai multe femei decît bărbaţi), acest lucru este posibil şi 

astfel: ALTER TABLE PERSOANE ALTER COLUMN Gen 

SET DEFAULT „Femenin” 

 Null şi neNull  – Interzicerea valorilor nule pentru atributul 

Gen se realizează astfel: ALTER TABLE PERSOANE 

ALTER COLUMN Gen NOT NULL. Invers, pentru a permite 

valori NULL pentru acelaşi atribut: ALTER TABLE 

PERSOANE ALTER COLUMN Gen NULL; 

 Adăugarea/anularea restricţiilor – Toate restricţiile: cheie 

primară – PRIMARY KEY, unicitate – UNIQUE, referenţială 

– FOREIGN KEY, de comportament – CHECK pot fi 
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declarate ulterior creării tabelei şi, bineînţeles, anulate la un 

moment dat. Spre exemplu, formatul general al comenzii pentru 

dezactivarea cheii primare este: ALTER TABLE PERSOANE 

DROP PRYMARI KEY. Pentru restituirea cheii primare a 

tabelei PERSOANE comanda are forma: ALTER TABLE 

PERSOANE ADD PRIMARY KEY(nume atribut). [3, p.326] 

Analog, prin ADD şi DROP pot fi instituite/anulate şi celelalte 

tipuri de restricţii, formatele generale ale comenzii ALTER 

TABLE fiind: 

ALTER TABLE TableName1 

ADD | ALTER [COLUMN] FieldName1 

FieldType[(nFieldWidth [, nPrecision])] 

[NULL  | NOT NULL] 

[CHECK lExpression1 [ERROR cMessageText1]] 

[DEFAULT eExpresion1] 

[PRIMARY KEY| UNIQUE] 

[REFERENCES TableName2[TAG TagName1]] 

[NOCPTRANS] 

[NOVALIDATE] [3, p.328] 

Unul dintre elementele de noutate faţă de formatul comenzii 

CREATE TABLE îl reprezintă apariţia clauzei NOVALIDATE, prin 

prezenţa căreia se permite operarea unor modificări ale structurii 

chiar dacă acestea ar „viola” integritatea datelor de bază. 

 Ştergerea tabelelor – Comanda de ştergere a unei tabele din 

baza de date este DROP TABLE şi are o sintaxă extrem de 

simplă: DROP TABLE tabelă; 

 Comenzi de actualizare – Nucleul SQL din Visual FoxPro 

prezintă toate cele trei comenzi pentru actualizarea 

conţinutului unei tabele: INSERT, UPDATE ŞI DELETE; 

 Adăugarea unei linii – Comanda SQL de adăugare de noi linii 

este INSERT, care are, în modul de lucru cel mai puţin preţios, 

următorul format: 

 INSERT INTO tabelă [(atribut1, atribut2, …,)] 

          VALUES (valoare_atribut1, valoare_atribut2, ... .) 

Ordinea valorilor din clauza VALUES trebuie să fie identică 

cu cea declarată la crearea (sau modificarea structurii) tabelelor. 

Modificarea este posibilă numai prin enumerarea, după numele 

tabelei, a atributelor ce vor primi valorile specificate.  
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Ştergerea liniilor – Comanda SQL pentru ştergerea uneia sau 

mai multor linii dintr-o tabelă este DELETE. Formatul general este: 

DELETE FROM nume- tabelă WHERE predicat; 

În tabelă vor fi marcate pentru ştergere toate liniile care 

îndeplinesc condiţia specificată în predicatul din clauza WHERE. 

Fireşte, cînd clauza WHERE lipseşte, vor fi marcate pentru ştergere 

toate liniile tabelei. 

Exemplu: Să se elimine din tabela FACTURI toţi elevii din 

clasa 2. 

DELETE FROM FACTURI; 

WHERE Clasa=’2’;   

Modificarea valorilor unor atribute. Pentru a modifica 

valoarea unuia sau mai multor atribute pe una sau mai multe linii 

dintr- o tabelă se foloseşte comanda UPDATE cu formatul general 

(simplificat):  

UPDATE tabelă 

SET atribut1= expresie1 [,atribut2 = expresie2 … .]; 

WHERE  predicat 

Modificarea se va produce pe toate liniile tabelei care 

îndeplinesc condiţia formulată prin predicat. [3, p.402-403]. 
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PIAŢA VALORILOR MOBILIARE NAŢIONALĂ, 

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE 

Svetlana BÎRLEA, 

Catedra de Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 

 
One of the main components of market economy is the capital 

market. The formation and development of the capital market represents the 

esential component of the restruction process of the economic system. 

 

În ultimii 20 de ani economia Moldovei, inclusiv piaţa de 

capital naţională, a suferit schimbări enorme, care au fost influienţate 

negativ de criza mondială de pe pieţele financiare internaţionale. 

Piaţa valorilor mobiliare din Republica Moldova, chiar din momentul 

emiterii primelor valori mobiliare a fost puternic influenţată de 

experienţa tristă a împrumuturilor de stat ale fostei U.R.S.S., în urma 

căreia o mulţime de investitori şi-au pierdut mijloacele băneşti. 

Piaţa de capital din Moldova debutează în 1992 când a fost 

aprobată Legea privind Societăţile pe Acţiuni. Mai târziu, în anul 

1995, a fost creată Bursa de Valori a Republicii Moldova. În 1999 a 

fost înfiinţată Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM). În 

2007 a fost iniţiat raliul bursier pentru acţiunile bancare, aceasta 

datorându-se venirii investitorilor străini şi în Republica Moldova, o 

dată cu apropierea Moldovei de hotarele UE, anul 2007 fiind anul 

aderării României la UE. În 2009, Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare (CNVM de altădată) a iniţiat elaborarea Legii cu privire la 

piaţa valorilor mobiliare într-o formulă nouă. 

Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în Republica 

Moldova şi dezvoltarea bursei de valori reprezintă componentele 

esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara 

noastră şi crearea mecanismului şi instituţiilor specifice unei 

economii de piaţă. 

Destinaţia şi scopul principal al pieţei valorilor mobiliare 

naţionale fiind asigurarea funcţionării tuturor ramurilor economiei 

prin finanţarea activităţii lor economice cu capital. 

La etapa actuală, constatăm faptul că, progresele pieţei de 

capital naţională au fost modeste, în ceea ce priveşte funcţia 

principală a pieţei de capital: finanţarea economiei reale. Puţine 
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societăţi, şi-au procurat resursele necesare dezvoltării activităţii lor, 

apelînd la piaţa valorilor mobiliare. 

Piaţa valorilor mobiliare nu a devenit un adevărat furnizor de 

capital pentru economia naţională. Ponderea valorilor mobiliare în 

raport cu Produsul Intern Brut este mică, constatăm că fluxul 

investiţiilor străine directe în piaţa de capital este mult mai mic decît 

cel în economia naţională. 

Numărul tranzacţiilor cu valori mobiliare efectuate cu 

implicarea investitorilor străini în perioada 2000-2010 este redată în 

graficul nr. 1. 

 

31
221

2

61
9

91
2

43
7

55
0

18
05

16
36

15
58

12
46

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ANII

 

Graficul nr. 1. Numărul tranzacţiilor efectuate cu 

implicarea investitorilor străini 

*
Sursa: Elaborat de autor în baza rapoartelor anuale ale 

CNVM pentru anii 2001-2010 

În comparaţie cu anul 2009, în anul 2010 piaţa valorilor 

mobiliare devine tot mai atractivă pentru investitorii străini. 

Participarea investitorilor străini, în anul 2010, la plasarea capitalului 

în emisiuni de valori mobiliare o putem urmări în graficul nr. 2. 
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Graficul nr. 2. Structura investiţiilor atrase de către 

societăţile pe acţiui după originea investitorilor străini, 2010 

*
Sursa: www.cnpf.md 

Constatăm că piaţa autohtonă a valorilor mobiliare este 

insuficient utilizată ca sursă de finanţare, funcţia de acumulare a 

investiţiilor fiind realizată în mare parte de piaţa bancară. Deci, una 

din problemele acute ale pieţei valorilor mobiliare naţionale este 

numărul limitat de investitori. Atragerea investiţiilor în economia 

naţională ţine de preocupările autorităţilor (CNPF), care au datoria de 

a asigura “fundamentele” economice solide şi de a stimula 

plasamentele investitorilor în valori mobiliare, ceea ce ar contribui la 

dezvoltarea  ulterioară a pieţei valorilor mobiliare. 

Spre deosebire de investitorii străini, investitorii autohtoni şi 

populaţia nu dispune de resurse financiare pentru a le investi în piaţa 

de capital, dar dacă şi dispune nu investeşte, deoarece piaţa nu oferă 

instrumente alternative şi lichide, iar dobînzile şi devidendele fiind 

achitate parţial sau nefiind achitate deloc. 

Una din acţiunile primordiale, ce trebuie întreprinse, este 

îmbogăţirea bazei legislative în ceea ce priveşte piaţa valorilor 

mobiliare şi anume, în ceea ce priveşte protecţia investitorilor. 

În Republica Moldova avem, doar câteva zeci de acte 

normative, ce reglementează activitatea PVM. În legislaţia 
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autohtonă, lipseşte orice tip de act normativ, ce ar reglementa 

apărarea drepturilor investitorilor pe piaţa valorilor mobiliare, astfel 

de acte, sub formă de legi în mare parte, în schimb, sunt prezente în 

majoritatea ţărilor dezvoltate. 

Printre problemele pieţei de capital din Republica Moldova, 

ce-i blochează dezvoltarea şi funcţionarea ei eficientă se enumără: 

a) Imperfecţiunea cadrului normativ şi a modelului 

infrastructural al pieţei de capital 

autohtone. 

c) Valorile mobiliare care circulă actualmente pe piaţa de 

capital sînt constituite majoritatea 

din acţiuni corporative. 

d) O problemă nu mai puţin importantă rămîne a fi nivelul 

scăzut al încrederii populaţiei în 

piaţa de capital, lipsa unui mecanism eficient de asigurare a 

protecţiei drepturilor acţionarilor şi investitorilor. 

e)Lipsa stimulării din partea statului. 

f) Inexistenţa unei infrastructuri stabile. 

Pentru redresarea şi evoluţia situaţiei pe piaţa valorilor 

mobiliare naţionale, astfel încît ea să ajungă la nivelul aşteptat este 

necesară elaborarea unei strategii cuprinzătoare care să asigure în 

primul rînd stabilitatea macroeconomică durabilă; protejarea 

investitorilor şi, respectiv, crearea unei atmosfere de încredere pe 

piaţa valorilor mobiliare, şi nu în ultimul rînd majorarea volumului 

economiilor populaţiei şi direcţionarea acestora pe piaţa valorilor 

mobiliare naţionale. 

În concluzie, pe parcursul anilor 1999-2010 piaţa de capital a 

suferit o mulţime de modificări, majoritatea din ele agravînd situaţia 

pieţei şi înrăutăţind condiţiile de funcţionare. Ca rezultat, astăzi avem 

o piaţă de capital instabilă şi puţin dezvoltată, cu o atractivitate şi 

profitabilitate redusă. 

Tendinţele de dezvoltare a pieţei care s-au manifestat periodic 

pe parcursul evoluţiei sale, s-au datorat în mare parte investitorilor 

străini care au dorit să investească la noi. 

Perspectivele de dezvoltare a pieţei de capital depinde în mod 

direct de creşterea economică. Deci, de asta avem nevoie, de 

creşterea economiei. Atunci când se vor crea condiţiile necesare 

pentru redresarea economică, vom putea vorbi şi de anumite condiţii 

particulare necesare pieţei de capital pentru a-şi dezvolta potenţialul. 
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Concluzia finală este următoarea – la momentul actual piaţa 

valorilor mobiliare din Republica Moldova evoluează în sens invers 

şi aceasta ne indică faptul că piaţa de facto nu funcţionează. 
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