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ALGORITMI 

Dumitru BAGRIN, 
Catedra Matematică şi Informatică 

 
Intuitivement par l’ algorithme nous comprenons un grand nombre 

d'opérations déjà connues, qui ont été effectuées dans un ordre stable, 
transforme un ensemble fini de valeurs (chiffres d’ entrée) dans un 
ensemble fini de valeurs (chiffres de sortie). 

Le temps nécessaire de cette transformation doit étre fini c’est 
nécessaire, tant que pour les chiffres d’ entreé autant  que pour les chiffres 
de sortie d’ être bien précisés les domaines dasquels on peut faire partie.  

Evidemment, les chiffres de sortie doivent dépendre des chiffres d’ 
entreé dans le mode exigé par le problème dont q été élaboré l’ algorithme.    

       

1. Algoritmi. Reprezentarea algoritmilor 

1.1. Noţiune de algoritm 

În mod intuitiv, prin algoritm înţelegem o mulţime de 
operaţiuni cunoscute care, executate într-o ordine bine stabilită, 
transformă o mulţime finită de valori (date de intrare) într-o mulţime 
finită de valori (date de ieşire). 

Timpul necesar acestei transformări trebuie să fie finit.  
Este necesar că atât pentru datele de intrare cât şi pentru datele 

de ieşire să fie bine precizate domeniile din care acestea pot face 
parte. Evident, datele de ieşire trebuie să depindă de datele de intrare 
în modul cerut de problema pentru care este elaborat algoritmul. 

Exemplu. Calculul valorii xy  , Rx  poate fi efectuat 

succesiv prin următoarele operaţiuni: 
a) citeşte valoarea lui x; 
b) compară pe x cu 0; 
c) dacă x este pozitiv, atunci y ia valoarea lui –x; 
d) scrie valoarea lui y. 
Acesta este un algoritm cu o singură dată de intrare x, care este un 

număr real, şi o singură dată de ieşire y, care este un număr real pozitiv. 
Exemplu. Algoritmul rezolvării ecuaţiilor de forma 

0 bax , Rba , . 

a) Citeşte valoarea lui a şi b; 
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b) Dacă 0a , atunci scrie valoarea 
a

b
  şi treci la d), altfel 

treci la c); 
c) Dacă 0b  atunci scriem textul „ecuaţia nu are soluţii” 

altfel scrie textul „orice x real este soluţie”; 
d) Aici se termină algoritmul. 
Orice algoritm trebuie să aibă următoarele caracteristici: 

1) Corectitudine. Datele de ieşire trebuie să corespundă unei 
rezolvări corecte a problemei, adică legătura dintre datele de 
intrare cu cele de ieşire trebuie să fie corespunzătoare enunţului 
problemei. 

2) Claritate. Descrierea operaţiunilor să fie riguroasă, în acest fel, 
în fiecare moment va fi cunoscută cu exactitate operaţia ce 
trebuie efectuată. 

3) Finitudine. Pentru orice date iniţiale din domeniile precizate 
numărul de operaţii prin care se obţin datele de ieşire trebuie să 
fie finit. Aceasta ne asigură că algoritmul se termină într-un 
interval finit de timp. 

4) Generalitate. Este necesar ca orice algoritm, să rezolve nu doar o 
problemă concretă ci toate problemele dintr-o anumită clasă, 
adică să fie aplicabil oricăror date de intrare din domeniile 
precizate pentru fiecare. 

Astfel în exemplul 1) se calculează valoarea absolută a oricărui 

număr real, iar în exemplul 2) se rezolvă ecuaţia ,0 bax  

Rba  , . 

Exemplu. Reamintim că, Rx  se defineşte partea sa 

întreagă  x  ca fiind cel mai mare număr întreg mai mic sau egal cu 

x. Adică   1,  nxnZnx . 

De exemplu         55,4,17,1,55,33  . 

Următorul algoritm calculează partea întreagă  xn   a oricărui 

număr 0x  astfel: variabila n ia pe rând valorile naturale 0,1,2,... 

până când 1 nx :  
a) citeşte valoarea lui x; 
b) n  ia valoarea 0; 
c) dacă 1 nx  atunci trecem la d) altfel măreşte pe n cu 1 

şi reia c; 
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d) scrie valoarea lui n. 
Aici fiecare pas corespunde condiţiei problemei şi de aceea 

algoritmul are caracter finit.  
De exemplu, dacă condiţia 1 nx  va fi înlocuită cu 

condiţia 1 nx , cerinţa de finitudine nu mai este îndeplinită şi 
pasul c) se reia de o infinitate de ori. 

Exemplu. Se cere valoarea expresiei Ryxyx  ,,22 . 

Algoritmul: 
a) Citeşte valoarea lui x şi y; 
b) Calculează yxd  ; 

c) Calculează yxs  ; 

d) Calculează sdp  ; 

e) Scrie valoarea lui p. 
Are ca date de intrare numerele reale x, y şi ca date de ieşire 

numărul real 22 yxp  . Se observă că, în expresia 22 yx   apar 

două înmulţiri, pe când în algoritmul de mai sus valoarea expresiei 
este calculată folosind doar o înmulţire; vom spune că el este mai 
eficient decât cel sugerat de forma expresiei (adunării şi scăderii 
necesită mai puţin timp decât înmulţirile). 

Algoritmul există de când există civilizaţia umană. Denumirea 
a venit destul de târziu: în anul 825 un matematician persan Abu 
Jafar abu Musa al-Khwarizm a scris o carte de exerciţii. Titlul cărţii, 

Kitab al-jabr wa l-muqabala, a introdus în matematică denumirea de 
algebră, iar numerele autorului cea de algoritm.  Literar, al Khwarizm 
semnifică din oraşul Khowarazm (oraşul Kbiva Uzbechistan). 

În matematică, numeroase probleme sânt rezolvate cu ajutorul 
algoritmilor. De exemplu: 

1) Adunarea, scăderea şi înmulţirea numerelor raţionale; 
2) Calculul aproximativ a rădăcinii pătrate a unui număr real; 
3) Aflarea celui mai mare divizor comun a două numere naturale 

(algoritmul lui Euclid); 
4) Determinarea numerelor prime mai mici decât un număr dat 

folosind ciurul lui Eratostene.  
Trebuie remarcat că după elaborarea unui algoritm, el poate fi 

executat de către orice persoană capabilă să efectueze operaţiile 
prevăzute de algoritm. 

http://www.google.md/search?hl=mo&client=firefox-a&hs=kqQ&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=D0iLTZ7uItHtOfDv-fwN&ved=0CB0QBSgA&q=Abu+Jafar+abu+Musa+al-Khwarizm&spell=1
http://www.google.md/search?hl=mo&client=firefox-a&hs=kqQ&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&ei=D0iLTZ7uItHtOfDv-fwN&ved=0CB0QBSgA&q=Abu+Jafar+abu+Musa+al-Khwarizm&spell=1
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Acest fapt stă la baza executării algoritmilor de către 
calculatoarele electronice pentru aceasta el trebuie să fie capabil să 
îndeplinească următoarele acţiuni: 

- Să poată primi (să citească) datele de intrare şi algoritmul de 
rezolvare; 

- Să poată executa operaţiuni prevăzute de algoritm; 
- Să poată comunica utilizatorului datele de ieşire (să le scrie). 
Forma finală în care prezentăm calculatorului un algoritm 

poartă numele de program. Un program este format din instrucţiuni.  
Scrierea unui program pentru rezolvarea unei anumite 

probleme este precedată de următoarele etape: 
- Formularea problemei în termeni matematici; 
- Elaborarea (sau alegerea) unei metode de rezolvare; 
- Dezvoltarea unui algoritm pe baza metodei alese; 
- Reprezentarea algoritmului într-o formă clară şi riguroasă 

care să permită transcrierea sa sub formă de program.    

1.2. Reprezentarea algoritmilor. Schema logică  

Există o mare varietate de modalităţi de reprezentare a 
algoritmilor. Dintre acestea vom prezenta numai două (schema 
logică şi limbajul algoritmic) care au o largă răspândire datorită 
simplităţii şi utilităţii.  

Scheme logice 

Prin schemele logice se realizează o reprezentare grafică a 
modului în care se succed operaţiile prevăzute de algoritm. 

Schemele logice sunt formate din instrucţiuni. Instrucţiunile 
descriu acţiunile algoritmului reprezentat prin schema logică. Aşa 
cum în cadrul algoritmului există anumite elemente ale căror valori 
se pot schimba în cursul execuţiei. Aceste elemente se numesc 
variabili şi referirea la ele se face printr-un nume alcătuit din litere 

sau cifre, care începe cu o literă (de exemplu ,..., 1xn ) . 

Prezentăm în continuare forma instrucţiunilor: 
1) Instrucţiunea START are 

forma Fig.1  şi desemnează 
locul din care începe 
execuţia algoritmului. 

 START 

      

 

STOP 
 

            
         Fig. 1                      Fig.2              
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2) Instrucţi   Fig.2 şi determină oprirea calculelor. 
3) Instrucţiunea de citire are forma Fig.3. Ea determină citirea în 

ordine a n valori, 
care devin valorile 
curente ale 
variabilelor x1, x2, 
..., xn.    

4) Instrucţiunea de 
scriere are forma 
Fig.4, unde a1, a2,...,an sânt variabile sau mesaje. Un mesaj este 
succesiunea de caractere diferite de apostrof şi cuprinsă între 
apostrofuri , ca de exemplu „acesta este un mesaj”. 
Scrierea unei variabile constă în scrierea valorii ei curente, 

scrierea unui mesaj constă în scrierea succesiunii de caractere dintre 
apostrofuri. 
5) Instrucţiunea de atribuire are forma Fig.5, unde v este o 

variabilă, iar e este o expresie algebrică. Execuţia ei constă în 
evaluarea expresiei e, după care rezultatul obţinut devine 
valoarea curentă a variabilei v, vechea valoarea a lui v (dacă a 
avut) se pierde. De exemplu, dacă x are valoarea 0, după 
executarea instrucţiunii din Fig. 5.a valoarea lui x va deveni 
egală cu 1. 

6) Instrucţiunea de decizie are forma Fig.6, unde p este condiţie. 
Se evaluează această condiţie pentru valorile curente ale 
variabilelor ce intervin, iar calculele se continuă pe ramura 
notată cu „DA”, dacă condiţia este îndeplinită, sau pe ramura 
notată cu „NU” în caz contrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formarea schemei logice 

 

ev   

       

 

1 xx  

       

 

P 

NU DA 

 
 

Fig. 5                   Fig. 5.a                                   Fig.6 

 

Citeşte x1,...,xn 

    

 

naaScrie ,...1  

 
 

Fig.3                                  Fig.4 
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O schemă logică (sau program sub formă de schemă logică) 
este formată prin înlănţuire instrucţiunilor conform următoarelor 
reguli: 
- Orice extremitate finală a unei instrucţiuni trebuie să fie 

extremitate iniţială a unei singure instrucţiuni; 
- Extremitatea iniţială a oricărei instrucţiuni trebuie să fie 

extremitatea finală a cel puţin unei instrucţiuni; 
- Trebuie să existe o unică instrucţiune START şi cel puţin o 

instrucţiune STOP. 
Prezentăm următoarele scheme 

logice: 
I. Schemă logică din Fig.7 realizează 

interschimbarea valorilor a două 
variabile x şi y. Este uşor de observat 
că această schemă logică realizează 
prelucrarea dorită pentru orice date 
iniţiale, precum şi faptul că este 
necesară utilizarea unei variabile 
suplimentare (z). Funcţionarea 
algoritmului poate fi ilustrată 
considerând că x şi y sânt două 
păhare identice conţinând lichide 
diferite. Pentru transferul 
conţinuturilor dintr-un păhar în altul 
este necesar un alt treilea păhar z. 

II. Schema logică din Fig.8 realizează 
rezolvarea ecuaţiei  0 bax , 

Rba , . 

 

 START 

zy   

yxScrie ,  

STOP 

yxciteste ,  

xz   

yx   

 
   

Fig.7 
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Fig. 8 

III. Pentru determinarea valorii  bax ,min  putem scrie direct 

schema logică Fig.9 care nu necesită explicaţii. 

 
Fig.9 
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Evident, pentru calculul valorii  bax ,min  vom schimba în 

schema logică din Fig.9 numai sensul inegalităţii din instrucţiunea de 

decizie  ba  .  

[1, p.45-52], [2, p.153-159] 
 

2. Limbajul algoritmic. Structuri în scheme logice 

Alt mod de reprezentare a algoritmilor este limbajul algoritmic 
(numit şi pseudocod), care este apropiat atât de limbajul matematic 
uzual, cât şi de limbajele de programare  moderne. 

Prin programul în limbajul algoritmic înţelegem o succesiune 
de instrucţiuni ale limbajului.   

O instrucţiune poate fi scrisă pe unul sau mai multe rânduri, 
dacă dorim să scriem mai multe instrucţiuni pe un rând le vom separa 
prin „;” (punct şi virgulă). Instrucţiunile se execută secvenţial (una 
după alta în ordinea în care sânt scrise), începând cu prima. 

Instrucţiunile, cu excepţia celei de atribuţie, sânt indentificate 
prin anumite cuvinte ce apar îngroşate, numite cuvinte cheie.  

Prezentăm câteva instrucţiuni ale limbajului algoritmic: 
1) Instrucţiunea stop are forma stop; 
2) Instrucţiunea de citire are forma citeşte x1,...,xn; 
3) Instrucţiunea de scriere are forma scrie a1,...,an; 
4) Instrucţiunea de atribuire are forma ev  . 

Toate aceste instrucţiuni au semnificaţii identice cu cele având 
aceleaşi nume de la schema logică. 

Limbajul algoritmic permite introducerea de comentarii. Un 
comentariu are forma : / * succesiunea de caractere */ şi poate fi 
scrisă doar la sfârşitul unui rând. Comentariile nu reprezintă acţiuni, 
ele fiind utile doar pentru o mai bună înţelegere a programelor.  

Exemplu. Programul în limbajul algoritmic pentru 
interschimbarea valorilor a două variabile este:  

Citeşte x, y       /* au fost citite valorile lui x şi y */ 
xz               /* valoarea lui x este memorată în z */ 
yx               /* x ia valoarea lui y */ 

zy               /* y ia valoarea lui x */ 

 stop 
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Revenind la studiul schemelor logice, să observăm că, 
definiţia lor permite o mare libertate de înlănţuire a instrucţiunilor şi 
pentru a nu primi structura foarte complicată se recomandă să se 
folosească instrucţiuni numai de formulele 10, 11 numite structuri de 
ramificare, sau Fig.12 structura repetitivă. 

    
                     Fig.10                           Fig.11                         Fig.12 

 
Instrucţiunile de ramificare în limbajul algoritmic 

corespunzător din Fig.10 şi Fig.11 sunt:                       

               
unde 1s  şi 2s sunt secvenţe de instrucţiuni. Semnul „ ” este folosit 

pentru a marca sfârşitul instrucţiunilor de ramificare şi repetitive. 
Exemplu. Reluăm problema rezolvării ecuaţiei 0 bax , 

prezentând o schemă logică Fig.13 în care se folosesc numai 
structurile de mai sus. 
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Fig.13 

Trecând la structura repetitivă Fig.13, se 
observă că ea prevede efectuarea repetată a 
prelucrărilor notate prin s, cât timp condiţia p 
este îndeplinită. În limbajul algoritmic această 
structură corespunde instrucţiunii cât timp, care 
are forma Fig.14, unde s este secvenţă de 
instrucţiuni. 

Exemplu. Calculul valorii  xn  , pentru Rx .  

Ideea algoritmului este următoarea:  
- dacă 0x , atunci plecăm  cu 0n şi cât timp xn 1  îl 

micşorăm pe n cu o unitate; 
- dacă 0x , atunci plecăm cu 1n  şi cât timp nx   îl 

micşorăm pe n cu o unitate.  
Schema logică Fig.15 conţine o structură de ramificare şi două 

structuri repetitive. Corespunzător avem programul în limbajul 
algoritmic. 

 
Fig.14 
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Fig.15 

 
O ultimă instrucţiune a 

limbajului algoritmic este 
instrucţiunea iterare. 

În schemele logice apar 
deseori combinaţii de structuri 
de tipul celor din Fig.16 prin 
care se urmăreşte executarea 
repetată a prelucrării notate prin 
s, pentru o variabilă oarecare v 
luând succesiv valorile a, a+r, 
a+2r, ... (fiecare valoare luată de 
v se obţine din precedenta prin adăugarea valorii lui r). 

 
Fig.16 
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Această execuţie repetată se opreşte la prima valoare a lui v 
care este fie mai mare decât b, fie mai mică decât b. 

In cazul în care valorile lui v, a, b, r  
nu se modifică prin prelevarea notată cu s 

şi, în plus, 0r   0r  structurii Fig.16 

(pentru bv  , sau bv  ) îi corespunde 
instrucţiunea de iterare de forma:  

Exemplu. Calculul sumei a n numere reale. 
Algoritmul constă în 

următoarele: 
- Se citeşte valoarea lui n şi 

se iniţializează valoarea 
variabilei s cu 0; 

- De n ori se fac 
următoarele operaţii: se 
citeşte în variabila x o 
valoare de intrare şi apoi 
la valoarea lui s se adaugă 
valoarea citită. 

Schema logică şi 
programul în limbajul 
algoritmic sânt: 
           

 

 
 
 

Fig.18 
 
 [1, p.45-52], [2, p.153-159] 
 

 
Fig.17 
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3. Exemple de algoritmi sub forma de scheme logice şi 
pseudocod 

Vom prezenta un şir de exemple de algoritmi sub forma de 
scheme logice  şi pseudocod. 

Exemplu. Se citesc succesiv n numere reale. Să se determine 
câte sunt pozitive, câte sunt negative şi câte sânt egale cu zero. 

Rezolvare. Introducem variabilele poz, neg, zero în care se 
calculează cele 3 valori căutate; iniţial ele primesc valoarea zero. Se 
citesc pe rând cele n numere în variabila x şi în funcţie de valoarea ei 
se măreşte cu o unitate una dintre variabilele poz, neg, zero. 

Schema logică: 
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   Fig.19 
 
Exemplu. Să se realizeze schema logică şi să se scrie 

pseudcodul pentru rezolvarea ecuaţiei de gradul I  0 bax . 
Datele de iterare ale problemei sunt valorile a şi b, trebuind să se 
determine valoarea lui x. 

Rezolvarea. Schema logică 

     
 

Fig.20 
 

Exemplu. Se citesc numere naturale strict pozitive cât timp 
suma lor nu depăşeşte valoarea 1000. Se cere să se calculeze media 
lor aritmetică. 

Rezolvare. Presupunem că, primul număr care se citeşte este 
mai mic sau egal cu 1000. Vom utiliza 4 variabile i, x, s, m a căror 
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valoare reprezintă respectiv câte numere s-au citit, numărul curent 
care se citeşte, suma numerelor citite şi rezultatul dorit. 

Schema logică: 

 

 Fig. 21 
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Exemplu. Schema logică şi pseudocodul pentru rezolvarea 

ecuaţiei 02  cbxax . 
 
Rezolvare. Schema logică: 
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Fig.22 
 

Exemplu. Determinarea celui mai mic element al mulţimii 

  Rdcba ,,, . 

Rezolvare. Vom determina valoarea căutată în variabila m.  
Procedăm astfel: 
a) m primeşte valoarea a; 
b) Dacă mb  , atunci m primeşte valoarea b; acum 

 bam ,min ; 

c) Dacă mc  , atunci m primeşte valoarea c; acum 

 cbam ,,min ; 

d) Dacă md  , atunci m primeşte valoarea d; acum 

 dcbam ,,,min . 

Schema logică: 
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Fig.23 
 

Exemplu. Determinarea celui mai mare număr dintre n 
numere reale citite succesiv.  

Rezolvare. Se citesc valoarea lui n, iar în variabila x se citeşte 
primul dintre cele n numere. Iniţializăm variabila max cu x. Apoi se 
citesc pe rând celelalte 1n  numere (folosind un „contor” i care ia 
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succesiv valorile 2, 3, ...,n) în variabila x; după fiecare citire 
verificăm dacă maxx , în caz afirmativ variabila max primind 
valoarea lui x. 

Schema logică: 
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Fig.24 

 
 

[1, p.45-52], [2, p.164-174] 
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CURBE REMARCABILE. CICLOIDA 
 

Diana BÎCLEA,  
Catedra Matematică şi Informatică 

 
This work deals primarily with the geometry of cycloids, curves 

traced out by a point in a circle on a straight line, or on or within another 
circle, and trochoids, curves traced out by a point within or without a circle 
so rolling. 

 
În această lucrare se descrie una din cele mai importante linii 

sau curbe remarcabile, anume, cicloida: ecuaţia, construcţia şi 
proprietăţiele acestei linii. 

În limbajul matematic cuvîntul “curbă” determină o linie 
frîntă. S-a încercat mai multe definiţii pentru noţiunea de curbă, însă 
o linie curbă poate fi obţinută: trasînd pe o hîrtie albă cu un creon o 
linie, cu o cretă pe tablă, de mişcarea unui corp ceresc, etc. Astfel, 
reeese că linia dreaptă este un caz particular al curbei.[5, p. 5-7] 

Un punct în mişcare poate descrie o linie dreaptă, dacă va 
trece de la o poziţie la alta pe cel mai scurt drum. În dependenţă de 
drumul pe care îl descrie punctele în mişcare putem avea diferite 
curbe. Dreapta şi cercul sînt cele mai simple curbe şi împreună luate 
cele mai remarcabile linii. În fiecare zi ne putem întîlni cu un 
fenomen, care poate descrie o curbă. Problema rămîne în a determina 
ce curbă reprezintă ea.  

Curbele cicloidale au multiple aplicaţii în tehnică. Studiul şi 
reprezentarea lor grafică asistată de calculator prezintă un larg interes 
pentru numeroşi specialişti în domeniul construcţiilor de maşini, în arta 
decorativă şi arhitectură precum şi pentru învăţământ (cadre didactice).   

Cele mai cunoscute linii remarcabile sînt: dreapta, elipsa, 
cercul, hiperbola şi parabola. Dar există şi linii mai remarcabile şi 
neobişnuite mai puţin cunoscute ca: cicloida, epicicloida, stofoida, 
ovalul lui Cassini,  conchoida lui Nicomed, spirala lui Arhimede, 
lemiscata lui Bernulii, cardioida, etc. Toate au formă unică şi o 
ecuaţie ce se poate determina.  

Primul care a început să studieze cicloida a fost Galileo Galilei 
(1564-1642) –fizician, astronom şi educator italian. El a venit cu 
numele de „Cicloidă”, care înseamnă „aminteşte de cerc”. Galileo 
despre cicloidă nu a scris nimic, dar munca lui în acest domeniu a 
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fost apreciată şi continuată de elevii şi urmaşii lui: Vivianti, 
Torricelli, şi alţii. Pentru vechii astronomi a explica mişcarea a 
planetelor a început prin a presupune că fiecare planetă călătoreşte 
uniform pe un cerc al cărui centru călătoreşte uniform pe un alt cerc. 
[1, p.22],[3, p.11] 

Cicloida a fost numită "Elena geometriilor" deoarece a cauzat 
certuri frecvente între matematicienii secolului XVIII.  

Curba  cicloida este foarte interesantă de a o studia, dar nu atît 
de uşor se poate găsi literatură despre propritetăţile ei. În cele mai 
multe cărţi este menţionată doar în trecere sau nu sînt tratate suficient 
de bine. Cu toate acestea, este folosită pentru rezolvarea diferitor 
probleme. Cele mai multe probleme care se pot rezolva cu cicloda se 
pot întîlni în fizică, matematică, astronomie şi mecanică. 

În 1634, G.P. de Roberval a arătat că aria de sub cicloidă este 
de trei ori mai mare decât aria cercului generator. 1658, Christopher 
Wren a demonstrat că lungimea unei cicloide este de patru ori mai 
mare decît diametrul cercului generator. [2, p.21-22] 

Marele filozof antic -  "tatăl logicii"  -  Aristotel, de 
la Stagira (... 384-322 ani î.Hr. Er) cercetînd logica conceptului de 
mişcare, a cercetat următorea situaţie. [3, p.12] 
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Fig. 1. Mişcarea a două cercuri 

D 

B 
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Fig. 2. Flux de drepte 
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http://ro.wikipedia.org/wiki/1658
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
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Fie două cercuri mari C, repectiv C1 al doilea cerc mare şi 
cercurile mici prin c, respectiv c1 ( Fig. 1). Fie că cercul C se roteşte 
pe dreapta AB. Cînd acest cerc a făcut prima rotaţie, punctul M se va 

întoarce pe dreapta AB şi va lua poziţia punctului 1M . După cum se 

ştie, segmentul AB va fie gal cu lungimea cercului C. Cercetăm 
cercul c cu centrul în punctul O. Cînd punctul M trece în poziţia 
punctului M1, acest cerc tot va efectua o rotaţie completă şi punctul K 
de pe el va trece în poziţia punctului  K1. Cu acestea la fiecare rotaţie, 
fiecare punct de pe cercul c se uneşte cu cîte un punct de pe dreapta 
KK1. Fiecărui punct al cercului îi corespunde un unic punct de pe 
dreaptă şi fiecărui punct de pe dreaptă îi corespunde un punct unic pe 
cerc. Astfel apare întrebarea lungimea cercului mic KK1 este egală cu 
lungimea cercului mare MM1? Adică, cercuri de raze diferite au 
lungimi egale! Aici, a apărut paradoxul lui Aristotel.  

Greşeala constă în aceea că, fiecare punct de pe cercul cu raza 
OK îi corespunde un punct unic pe dreapta KK1 nu implică faptul că, 
lungimea cercului este egală cu segmentul KK1. De exemplu, în fig. 2, 
punctele segmentului AB  sunt transformate prin flux în punctul D, 
într-o relaţie biunivocă cu punctele de pe segmentul CE, dar nici de 
cum nu putem spune că segmentele CE şi AB au lungimi egale.  

 Aristotel a cercetat anume acea mişcare, care peste 1900 de ani 
la condus pe Galileo să descopere cicloida; însă Galileo nu se interesa de 
curbe, care se formau din punctele unui cerc care se roteşte.   

La începutul sec. XVII Galileo a încercat să verifice 
experimental presupunerile sale despre căderea liberă este o mişcare 
uniform accelerat.   El făcea observaţii de pe turnul din Pisa, pe el îl 
încurca faptul că, corpul prea repede cade. Pentru a face mişcarea 
mai lentă el a hotărît, ca să înlocuieasă mişcarea liberă a corpului cu 
o mişcarea pe un plan înclinat, presupunînd că mişcarea va fi 
uniform accelerată.  Efectuînd aceste experimente, el a observat în 
final că, mărimea vitezei corpului, care se roteşte sub un plan 
înclinat, nu depinde de unghiul de înclinare, dar depinde de înălţimea 
H şi coincide cu  viteza finită, a căderei libere de la aceaşi înălţime. 
Galileo studiind mişcarea sub un unghi înclinat, el a urmărit mişcarea 
unui punct material sub influenţa unei puteri da-e lungul liniilor 
frînte.  Comparînd timpul mişcării pe diferite linii frînte, unite prin 
două puncte fixate A  şi B, el a observat, că dacă prin aceste două 
puncte se va trece un sfert de cerc şi  scriind pe el două linii frînte M  
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şi L,  aşa încît, linia frîntă M să fie înscrisă în linia frăntî L, atunci 
punctul material va trece din punctul A în B  mai repede. [3, p.12-17] 

Din aceste rezulate el a a ajuns la următoarea concluzie: că un 
sfert de cerc, ce uneşte două puncte date A, B ( ce nu stau pe aceaşi 
verticală), va fi  o linie de coborîre mai abruptă, pentru un punct 
material ce se mişcă sub gravitaţie (mai tîrziu linia aceasta se 
numeşte linia brahistocronei) 
I. Definirea ciclodei 

Formularea definiţiei cicloidei este bazată pe ideile mecanice: 
viteză, acceleraţie, etc. De aceea geometricii au tins să defininească 
cicloida din punctul  de vedere geometric. Dar, pentru a o putea 
astfel defini, este nevoie să se cunoască proprietăţile de bază a 
cicloidei, folosind definirea mecanică a ei.  

Cînd se studiază din punct de vedere mecanic cicloida se ţine 
cont de factul că, se cunosc teoremele geometrice, dar, invers nu are loc. 

Definiţie. O cicloidă este o curbă trasată de un punct fix M de 
pe un cerc (numit cerc generator) care se rostogoleşte pe o dreaptă 
dată KL. 
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Fig. 3. a) Cicloida obişnuită 
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Fig. 3. b) Cicloida scurtată 
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Fig. 3. c) Cicloida alungită 
 

Dacă punctul ce descrie cicloida se află în interiorul cercului 
generator care se rostogoleşte cicloida se numeşte cicloida scurtată 

(Fig. 3. a), adică rdMC 0 ; dacă punctul M se află în afara 

cercului generator cicloida se numeşte cicloda alungită (Fig.3. b), 

adică rdMC 0 ; dacă punctul M se află pe cerc atunci avem 

cicloida normală  sau obişnuită (Fig. 3. c), adică rdMC 0 . [1, 

p.25-27], [3, p, 41-43], [4 , p.790-791] 
Cele trei cicloide se pot observa la mişcarea roţii unui tren, 

roata este formată din trei părţi, fiecare parte descrie cîte o cicloidă 
de un anumit tip.  

Punctul iniţial a cicloidei se numeşte punctul care este situat 

pe dreapta OC0 , ce uneşte punctul 0C  al cercului cu punctul de 

sprijin O. Punctul B este tot un punct iniţial. 
Punctele iniţiale pentru o cicloidă normală (obişnuită) sînt 

situate pe aceaşi dreaptă şi anume pe dreapta pe care se roteşte 
cercul, numită dreapta de direcţie. 

Vîrful cicloidei  este punctul  D, este un aşa punct situat pe 

dreapta 2FC  ce uneşte centrul 2C  şi punctul de sprijin F .  

Segmentul AB, ce uneşte două puncte iniţiale vecine se 
numeşte  baza cicloidei; perpendiculara DF, dusă din vîrful cicloidei 
pe baza ei se numeşte înălţimea cicloidei. Arcul descris de puctul M 
dintre două puncte iniţiale se numeşte arcul ciclodei, deapta UV 
parcursă de centrul cercului ce se roteşte se numeşte linia centrelor 
ciclodei.    
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Fig. 3. c) Cicloida alungită 
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II. Proprietăţile cicloidei 
Cicloida este caracterizată de două drepte importante: tangenta 

şi normala la cicloide, normala fiind dreapta perpendiculară pe 
tangentă în punctul de tangenţă. 

Proprietea existenţei tangentei şi a normalei la cicloida a fost 
descris pentru prima data de Torricelli (1608-1647) în cartea sa 
"Lucrări geometrice" (1644). Ceva mai târziu, dar în întregime, în 
1634  Roberval a calculat aria figurii mărginită de arcul cicloidei şi 
baza ei.  Descartes a demonstrat proprietăţile tangentei la cicloida, 
fără a recurge la ajutorul mecanicii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe fig. 4 este reprezentă tangenta şi normala la curba AB în 
punctul M. 

Studiem tangenta la cicloidă (Fig. 5), adică cercul ce se 
rostogoleşte pe dreapta AB. Presupunem că raza verticală a cercului, 
care trece de la început prin punctul inferior al ciclodei, se va roti sub 
un unghi   şi a luat poziţia OM. Cu alte cuvinte, noi considerăm, că 

segmentul TM 0  va forma o aşa o parte a segmentului 10 MM , cum 

unghiul   se va forma din 3600. 
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Fig. 4. Tangenta şi normala  

la cicloidă 

 C1 

A B M0 M1 

  
M 

H 

T 

L 

O 
C K 

P 

 
Fig. 5. Tangenta la cerc 
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Punctul 0M  trece în punctul M  (Fig.5). Săgeata OH 

determină viteza de mişcarea centrului cercului care se rostogoleşte. 
Punctul M participă şi el la rotirea cercului. Viteza MC, pe care o ea 

punctul M  în timpul rotirii, orientată pe tangenta 1MC  către cerc, 

adică perpendiculară pe raza OM. Astfel, paralelogramul vitezei 
mişcării va fi rombul MCKP (Fig. 5).Diagonala MK acestui romb 
este şi tangenta la cicloidă. [3, p.17-19], [4, 798] 

III. Construcţia grafică a cicloidei  
Construcţia grafică a cicloidei este iustrată în fig. 6. Ea este 

bazată pe faptul că în timpul rostogolirii fără alunecare, cercul 
generator îşi suprapune circumferinţa peste dreapta generatoare. 
Etapele sînt următoarele:    
1. Se trasează un cerc de raza r şi o dreaptă tangentă la extremitatea 

inferioară a diametrului (baza) 12AA ; 

2. Se calculează circumferinţa cercului şi se marchează  pe baza 

12AA , se divizează în cîtevai părţi egale, de exemplu în 12 părţi; 

3. Se determină centrele poziţiilor succesive ale cercului mobil cu 

punctele 1221 ,...,, OOO  la intersecţia dintre normalele 11,21,..., 121 şi 

paralele la bază dusă din centrul O; 

4. Punctele cicloidei 1221 ,...,, AAA  se obţin la intersecţia dintre 

circumferinţele succesive şi paralelele duse prin diferitele puncte de 
diviziune 1, 2, ..11 ale cercului ; 
5. Se pot construi şi normalele la curbă în diferite puncte ale 

acesteia, unind 1A  cu 1', 2A  cu 2',..., 11A  cub 11'. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cicloida  

 

r2   
Fig. 6. Construcţia cocloidei 
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Cicloida alungită se construeşte asemănător ca şi cicloida 
normală, dar punctul a cărei traiectorie se urmăreşte se află în afara 
cercului mobil (a>r). In consecinţă punctele curbei se vor obţine cu 
ajutorul unui cerc rostogolitor de rază a. La cicloida scurtată, punctul 
a cărui traiectorie se urmăreşte se află în interiorul cercului mobil (a<r). 
Pentru grafic se va utiliza deci un cerc rostogolitor avînd raza a<r .  

În fig. 7 baza cicloidei este înpărţită în 6 părţi egale; cu cît 
numărul de diviziuni este mai mare cu atît mai exact se obţine 
desenul. La fiecare punct al cicloidei construite, ducem tangente,  
unind punctul curbei cu punctul exterior a cercului generat. Pe 
desenul dat sau obţinut şapte tangente (dintre ele două vertivcale).  

Pe acelaşi desen (Fig. 7) ducem normale la tangente. Dacă am 
fi luat mai multe puncte de divizare, atunci ar fi fost mai multe 
normale  şi s-ar fi văzut mai clar cum cicloida este încojurată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cicloida se poate obţine ca proiecţia unei linii  elicoidale (în 
formă de spirală). Fie h-pasul liniei elicoidale; a raza ei;  -unghiul 

de înclinare,  - unhgiul dintre axa linie elicoidale şi planul de 

proiecţie;   - unghiul de înclinare a arcelor de proiecţie la planul de 
proiecţie. 

Proiecţia obligunghiulară a liniei elicoidale pe dreaptă, 
perpendiculară pe axă, este o cicloidă. Dacă  > , avem o cicloidă 
alungită; dacă  < , avem cicloida scurtată; dacă  = , avem 
cicloida normală (obişnuită). 

Proiecţia dreptunghiulară a liniei elicoidale pe plan, ce nu este 
perpendiculară pe axa şi nici paralelă cu ea , este o cicloidă de 

contracţie. Coeficientul de contracţie este sink ; mărimile r şi d, 

 

 
Fig. 7. Cicloida –înconjurată de tangente 
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ce sînt caracterizate de cicloidă pănă la contracţia ei sînt exprimată 
prin expresia: 

adctg
h

r  ;
2




 . 

[3, p. 23][4, p.793-794, p.799 ] 
IV. Ecuaţia parametrică şi carteziană a cicloidei 

Pentru a determina ecuaţia parametrică a cicloidei vom nota 
prin a, distanţa de la punctul M la centrul cercului generator, adică 

MCa  ,  cu r raza cercului generator şi t în calitate de parametru, 

unghiul de rostogolire  NDMt   după care s-a rotit raza, avînd  
iniţial poziţie verticală  OA, segmentul OE  este egal cu lungimea 
arcului de cerc corespunzător unei rostogolori cu t a cercului 
generator rtOE  ,   atunci coordonatele x şi y  se determină în felul 
următor: 

;sin tartMCEMEFOEOFx    (1) 

tarGDNDNGFMy cos .           (2) 

În dependenţa de valorile lui MCa   cicloida poate fi 
normală, alungită  sau scurtată. Pentru cicloida alungită cu ra  şi 
cicloida scurtată  ra  , diferenţile sînt evidente la capetele arcelor 
de cicloidă, respectiv la valorile ale unghiului t egale cu multiplii lui 
2 . Cu acestea ecuaţia cicloidei alungite şi scurtată este:  

         
;cos

;sin

tary

tartx




 unde 20  t                  (3) 

Pentru cicloida normală cu ra  , ecuaţia (3) devine  

                               
);cos1(

);sin(

try

ttrx




                            (4) 

Cu schimabrea lui t de la  -∞ pînă la +∞ obţinem curba formată 
dintr-o mulţime nenumărabilă de ramuri  fig. 8.  [2, p.20-21] 
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În urma unor simple calcule în Microsoft Excel, am obţinut 
graficele celor trei cicloide, astfel studenţii singuri au posibilitatea, în 
modul celor mai simplu, să cerceteze schimbarea traseului cicloidei, 
ceea ce era imposibil în perioada lui Galileo şi al ceilorlalţi 
matematiceni ce au descoperito şi au studiato doar în creion. 
a) cicloida obinutită,  r=5=a: 

t               x           y 
0              0              0 
1       0,792645       2,298488 
2       5,453513      7,080734 
3       14,2944        9,949962 
4       23,78401      8,268218 
5       29,79462      3,581689 
6      31,39708      0,199149 
7      31,71507      1,230489 
8      35,05321      5,7275 
9      42,93941      9,555651 
10    52,72011      9,195358 
11    59,99995      4,977872 
12    62,68286      0,78073 
13    62,89916      0,462766 
14    65,04696      4,316314 
15    71,74856      8,79844 
16   81,43952       9,788297 
17   89,80699     6,375817 
18   93,75494     1,698416 
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Fig. 8.  Deducerea ecuaţiei cicloidei 
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b) cicloida alungită, r=5, a=3: 
t x y 

0 0 2 

1 2,475587 3,379093 

2 7,272108 6,248441 

3 14,57664 7,969977 

4 22,27041 6,960931 

5 27,87677 4,149013 

6 30,83825 2,119489 

7 33,02904 2,738293 

8 37,03193 5,4365 

9 43,76364 7,733391 

10 51,63206 7,517215 

11 57,99997 4,986723 

12 61,60972 2,468438 

13 63,7395 2,27766 

14 67,02818 4,589788 

15 73,04914 7,279064 

16 80,86371 7,872978 
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Fig. Graficul cicloidei obişnuite 
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c)cicloida scurtată , r=5, a=7: 
t x y 

0 0 -2 
1 -0,8903 1,217884 
2 3,634918 7,913028 
3 14,01216 11,92995 
4 25,29762 9,575505 
5 31,71247 3,014365 
6 31,95591 -1,72119 
7 30,40109 -0,27732 
8 33,07449 6,0185 
9 42,11517 11,37791 

10 53,80815 10,8735 
11 61,99993 4,96902 
12 63,75601 -0,90698 
13 62,05883 -1,35213 
14 63,06575 4,042839 
15 70,44799 10,31782 

   
16 82,01532 11,70362 
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Fig. 10. Graficul cicloidei alungite 
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V. Relaţiile dintre cicloidă şi alte linii remarcabile 
  Dacă dreapta pe care se rostogoleşte cercul este înlocuită cu 

un cerc arbitrar, se obţine o epicicloidă (un cerc se rostogoleşte pe 
exteriorul unui alt cerc, punctul se află pe cercul care se 
rostogoleşte), o hipocicloidă (un cerc se rostogoleşte în înteriorul 
unui alt cerc, punctul se află pe cercul care se rostogoleşte), 
o epitrohoidă (un cerc se rostogoleşte pe exteriorul unui alt cerc, 
punctul se află oriunde, dar fixat, faţă de cercul care se rostogoleşte) 
şi o hipotrohoidă (un cerc se rostogoleşte în interiorul unui alt cerc, 
punctul se află oriunde, dar fixat, faţă de cercul care se rostogoleşte). 

Aceste curbe sunt rulete cu un cerc care se rostogoleşte de-a 
lungul unei curbe uniforme. Cicloidele, epicicloidele şi 
hipocicloidele au proprietatea că fiecare este similară cu evoluta sa. 
Dacă q este produsul curburii cu raza cercului generator, şi având 
semnul + pentru epi- şi- pentru hipo-, atunci raportul de 
similitudine dintre curbă şi evoluta sa este 1+2q. 

Prin anumite schimbari ale mărimilor caracteristice fiecărei linii 
remarcabişe, ne va duce la altă libnie remarcabilă. [1, p.28-19], [3, p.43] 
 
VI. Aplicaţii ale cicloidei  

a) Problema brahistocronei. Să presupunem că A şi B sînt 
două puncte nesituate pe aceeaşi verticală (A fiind situat mai sus); 
se pune problema de a determina, dintre toate curbele care 
unesc A şi B, pe cea pentru care timpul de coborîre a unui mobil 
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Fig. 11. Graficul cicloidei scurtate 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Epicicloid%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hipocicloid%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Epitrohoid%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hipotrohoid%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rulet%C4%83_(curb%C4%83
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Evolut%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Omotetie&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Omotetie&action=edit&redlink=1


 37 

(sub acţiunea gravitaţiei şi elimininînd frecarea) din A spre B este 
minim adică, dintre toate curbele care unesc două puncte A şi B care 
nu se află pe aceeaşi verticală, să se afle aceea pentru care un punct 
material greu care porneşte din A fără viteză iniţială, fără frecare, 
ajunge în timpul cel mai scurt în B. Se ştie că viteza este 

 yhgv  2 , formulă care rezultă din teorema de conservare a 

energiei totale într-un punct M(x, y) 

 
2

2mv
yhmg  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Componentele vitezei sînt 
dt

dx
vx  , 

dt

dy
vy   şi obţinem (fig. 12) 

                               
 

121

2
cos

y

yhg
v

dt

dx




   

de unde rezultă: 

                                      
 

dx
yhg

y
yT

b

a
 




2

1 2

                     (5) 

cu condiţiile   hy 0  şi   0by . Atunci se pune problema determi-

nării funcţiilor curbei y = y(x),   Rby ,0:  care face minimă 

funcţionala   RbCT ,0: 1
. [3, p. 97-100], [5, p.30] 

 

y 

x 0 
B(b,0) 

A(0,h) 

M xV  

V  yV  

Fig.  12. Problema brahistocronei 
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b) Problemei tautocronei. Perioada de timp în care o bilă 
care se rostogoleşte în interiorul ei înainte şi înapoi nu depinde de 
poziţia iniţială a bilei . Un pendul cicloidal este un 
punct material constrâns se se mişte, fără frecare, pe un arc 
de cicloidă situat în plan vertical, asupra punctului material acţionând 
doar greutatea sa proprie. 

Oscilaţiile pendulului cicloidal sunt izocrone, indiferent de 
amplitudinea lor, iar perioada este dată de relaţia: 

g

h
T

2
2  

unde: h este înălţimea cicloidei, iar g este acceleraţia gravitaţională. 
Perioada pendulului cicloidal este egală cu cea a unui pendul 
gravitaţional de lungime l =  2 h. [1, p.24], [2, p.23-26], [3, p.95] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Astfel, Huygens a inventat primul model de ceas, folosind 
pendulul cicloidal. 

c)  Aplicaţii în astronomie. Astronomii pot determina  
aproximativ mişcarea corpurilor, stelele duble, cometele, sisteme de 
meteor, etc., în orbitele de excentricitate considerabile. Astfel, traseul 
pe care îl parcurg corpurile ceresti ete de fapt o curbă, numită chiar 
cicloidă.   

Pămîntul nostru, de asemenea, se deplasează de-a lungul unei 
cicloide, acest lucru îl arată Cicloida cu o perioadă de 365 de zile pe 
graficul de cicloida Luna, cu o perioadă de 28 de zile şi nu poate să 
sară, astfel încât vom vedea doar o mică parte a Pamîntului, cicloida 
sub forma de linie.  
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METODE ANALITICE DE STUDIERE A LEGATURILOR 
STATISTICE 

 
Anastasia  MOCANU, 

Catedra Matematică şi Informatică 
 

În infinita complexitate a lucrărilor se pot stabili 
anumite corespondenţe care se traduc prin 

formule simple şi uşor de înţeles. 
Jules Tannery 

 
The relation between two or more variables considered in statistical 

populaces, developed and rendered in mathematical language was set up in 
a theory, called the statistical correlation theory or simply corelation. The 
relation may have different forms. The simplest relation for instance 
between two aleatory variables is the functional relation. The reverse 
situation is the one of independence of two aleatory variables and by them 
the phenomena which represents them. Between the two extremes the wide 
field of flexible non-equivocal relation is extended, relation of statistical or 
stochastic type when at the variation of one of the variables the other 
variable reacts by switching changing distribution reparation. 

 
Legătura dintre două sau mai multe variabile observate în 

populaţii statistice, dezvăluită şi transpusă în limbaj matematic, s-a 
onstituit într-o teorie, numită teoria corelaţiei statistice sau corelaţie. 
Legătura poate avea diferite teoreme. Cea mai strînsă legătură, de 
exemplu dintre două variable aliatoare este legătura funcţională. 
Situaţia opusă este aceea a independenţei a două variable aliatoare şi 
prin ele a două fenomene pe care le reprezintă. Între aceste două 
extreme se întinde cîmpul larg al legăturilor suple, neunivoce, 
legături de tip statistic, cînd la variaţia uneia din variabile, cealaltă 
variabilă reacţionează prin schimbarea repartiţiei. 

La cercetarea fenomenelor din cele mai diverse domenii apare 
necesitatea de a studia legaturile şi dependenţele atît dintre 
indicatorii cantitativi, cît şi dintre cei calitativi. Pentru caracteristicile 
(indicatorii) cantitative, legaturile pot fi funcţionale şi de corelaţie 
(statistice). Dependenţa funcţională se manifestă bine determinat în 
fiecare caz luat aparte, adică cînd fiecării valori a variabilei x îi 
corespunde o valoare bine determinată a lui y. 
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O problemă importantă pentru cercetarea corelaţiilor este 
problema determinării funcţiei de regresie, care să exprime relaţia 
cantitativă dintre fenomenul-efect şi fenomenul cauză. Forma 
legăturii dintre fenomenele social-economice este descrisă printr-o 
ecuaţie  analitică, pe baza căreia se determină valorile factorului – 
efectiv în funcţie numai de factorii luaţi în consideraţie. 

Aşadar, problema constă în a alege, pe baza unei serii de valori 
empirice (date statistice), acea ecuaţie (acel model matematic) ce 
oglindeşte în mod corespunzator caracterul legăturii cercetate. 

Cea mai simplă dependenţă de corelaţie este relaţia dintre 
fenomenul – efect şi fenomenul – cauză exprimîndu-se sub forma 
y=f(x). Acest lucru este posibil în domeniul fenomenelor simple, unde 
cauzele acţionează separat. În domeniul fenomenelor social-economic 
ce se produc din cauza unor multiple acţiuni, dependenţa de corelaţie se 
exprimă sub forma y=f(x1,x2,...,xn). În acest caz, mărimea parametrului y 
este generată de acţiunea comună a factorilor. 

Regresia liniară este cea mai des întîlnită, cea mai uşor de 
tratat datorită simplicităţii, dar în acelaşi timp şi cea mai bogată în 
concluziile la care poate duce. Să presupunem că legatura dintre 

variabilile aliatoare ξ şi ɳ este liniară. Considerăm cazul în care 
valorile x1,...,xn ale lui ξ sunt determinate (fixate) de cercetător. 
Pentru  aceste valori sunt obţinute valori de observaţie ale variabilei 

aliatoare ɳ notate y1,...yn. Prin uramre dispunem de n puncte de 
selecţie (x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn).  (1) 

În această situaţie ξ este privită ca variabilă independentă, iar  

ɳ ca variabilă dependentă şi unei valori xi îi pot corespunde mai 
multe valori yi. În baza selecţiei (1) ne propunem să estimam M( |x) 

ca funcţie de x, adică regresia lui ɳ asupra lui ξ care este presupusă a 
fi liniară M( |x)=a+bx (2) unde a b sunt necunoscuţi. 

Aşa dar, folosind informaţia canţinută în selecţia (1) trebue să 
estimăm parametrii a b. 

O metodă standart frecvent folosită la estimarea parametrilor 
este metoda celor mai mici pătrate. Esenţa metodei constă în a 
determina a şi b, astfel încît suma pătratelor diferenţilor yi – 
M(yi/xi)= yi – (a+bx0) să fie minimă. Prin urmare, estimarea 
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parametrilor a şi b se face prin metoda celor mai mici pătrate 

minimizînd funcţia S(a,b)=



n

i
i bxay

1

2)]([ . 

Exemplul 1: În baza datelor statistice să se determine  
 

xi 3,8 4,2 4,5 4,9 5,5 
yi 1,5 1,9 2,0 2,2 2,5 

 
Modelul matematic de corelaţie (ecuaţia regresie liniare 

)( 10 xaay  pentru a determina coeficienţii sistemului normal de 

ecuaţii, alcătuim tabelul 
 

i xi yi Xi
2 xiyi 

1 
2 
3 
4 
5 

3,8 
4,2 
4,5 
4,9 
5,5 

1,5 
1,9 
2,0 
2,2 
2,5 

14,44 
17,64 
20,25 
24,01 
30,25 

5,70 
7,98 
9,00 
10,78 
13,75 

n=5 22,9 10,1 106,59 47,21 
Aşa dar avem sistemul de ecuaţii liniare: 









21,4759,10622,9a

10,109,225a

10

10

a

a
 

Rezolvînd acest sistem de ecuaţii, obţinem: 
a0=-0,533; a1=0,557, adică modelul matematic (ecuaţia 

regresiei liniare) 
y=-0,533+0,577x. 
Exemplul 2: Pentru a determina legătura (dependenţa) care 

există între rezistenţa de rupere a fontei (y) şi conţinutul de carbon 
(x), s-au luat probe din 130 de sarje. Rezultatele determinărilor de 
laborator şi calculele necesare pentru stabilirea ecuaţiei de regresie 
sunt prezentate în tabelul (9.3 pag 300-301) 

y şi x există o legătură (o dependenţă) de timp liniar y=a0+a1x. 
Alcătuim sistemul: 









8,11502485,676295,5a

50885,295130a

10

10

a

a
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Rezolvînd sistemul obţinem:  

0a  =68,85; a1=-13,07. 

Ecuaţia de regresie este: y=68,85 – 13,07x 
Avînd ecuaţia de regresie, putem face cercetări referitoare la 

îmbunătăţirea calităţii fontei. Fie că este necesar să se producă fontă 
a cărui rezistenţă la rupere să fie cuprinsă între 38 şi 42 kg/mm2 . În 
baza ecuaţiei de regresie y=68,85-13,07x avem: 

38=68,85-13,07x; x=2,36, 
42=38,85-13,07x; x=2,05. 
Aşa dar, pentru a obţine o rezistenţă la ruperea fontei cuprinsă 

între 38 şi 42kg/mm2, conţinutul de carbon trebuie să varieze între 
2,05 şi 2,36% 

Exemple: 1) se consideră: 
(5;5), (9;6), (10;4), (12;7). 
a) De calculat coeficientul de corelaţie; 
b) De aflat şi de trasat pe diagrama punctelor date, dreptele 

de regresie; 
c) Să se afle unghiul dintre aceste drepte; 

Tab. № 1 
i xi y0 xxi 

 

yyi 

 
 

2)( xxi 

 

2)( yyi 

 

))(( yyxx ii   

1 5 9 -4 -2 16 4 8 

2 9 6 0 1 0 1 0 

3 1
0 

4 1 -1 1 1 -1 

4 1
2 

7 3 2 9 4 6 

5 3
6 

2
0 

0 0 26 10 13 

 
a) Din formula n (8) a tabelului rezultă: 

806,0
260

13

)()(

))((

2

2
_

2
_

2

__

















n

i
ii

n

i
ii

yyxx

yyxx

r  
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b) După formula 5,029/13
~

b ; tot astfel găsim 

3,110/13
~

ib ; Încît 
_

x =36/4=9 şi 
_

y =20/4=5, scriem 

ecuaţia dreptei de regresie: 

1) ɳ asupra lui ξ: 
~

y -5=0,5(x-9) ; 
~

y =0,5+0,5x ;  

2) ξ asupra lui ɳ : 
~

x -9=1,5(y-5) ; 
~

x =2,5+1,3y 
 

Verificăm rbb i  806,065,03,15,0
~~

 

c) Panta primei drepte k1=
~

b =0,5 la a doua dreată panta 

k2=1/
~
ib =1/1,3=0,77. Nodînd cu β unghiul dintre dreptele de 

regresie, avem tgβ= 195,0
5,077,01

5,077,0

1 12

12 









kk

kk
 

 
d) Atunci β=arctg 0,795≈110 

 
(2) Fie ca W este greutatea în newtoni a unui substanţe chimice 
dizolvată în apă la temperature T0C. Rezultatele experienţei sunt 
trecute în primele două coloane ale tabelului 2. Să se calculeze 
coeficientul de corelaţie dintre T şi W. Să se afle dreapta de regresie 
a lui W în raport cu T. De estimat media lui W dacă T=28  
 

T W _

TT 
 

_

WW 
 

2
_

)( TT 
 

2
_

)( WW 
 

)(

)(
_

_

WW

TT
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5 42 -20 -13,2 400 174,24 264 

10 43 -15 -12,2 225 148,84 183 

15 47 -10 -8,2 100 67,24 82 

20 53 -5 -2,2 25 4,84 11 

25 56 0 0,8 0 0,64 0 

30 60 5 4,8 25 23,04 24 

35 61 10 5,8 100 33,64 58 

40 64 15 8,8 225 77,44 132 

45 71 20 15,8 400 249,64 136 

225 497 0  1500 779,56 1070 

 

Avem T=225:9=25; W =497/9≈55,2. Ţinînd seama de formula 

. 
  valoarea coeficientului de corelaţie de selecţie este 

r= 99,0
56,7791500

1070



din formula )(

~

xx
S

S
ryy

x

y
   

rezultă ecuaţia dreptei de regresie a lui W în raport cu T 

69,13

25
99,0

87,9

2,55
~




 TW
  sau  36,3771,0

~

 TW . 

Valoarea medie a lui W condiţionată de T=28 este 

W =0,7128+37,36=57,24. 
Cunoaşterea nivelului şi a evoluţiei unor indicatori referitori la 

activitatea economică constitue p bază bună pentru fundamentarea 
viitorelor afaceri economice. Culegerea şi sistematizarea valorilor 
individuale ale caracteristicilor realizate de unităţile economice la 
diferite momente sau intervale de timp conduc la obţinerea seriilor 
cronologice. Ajustarea seriilor de timp presupune înlocuirea 
termenilor seriei date cu termeni teoretici care exprimă tendinţa de 
dezvoltare a unui fenomen. Ajustarea se poate realiza prin mai multe 
metode: metode grafică, metoda sporului mediu, metoda ritmului 
mediu, metoda analitică, metoda mediilor mobile.  
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Metoda grafică precede orice altă metodă de ajustare. Această 
metodă ne ajută să alegem modelul de evoluţie care corespunde cel 
mai bine tendinţei de dezvoltare a fenomenului. 

Metoda sporului mediu se aplică atunci cînd termenii seriei 
variază aproximativ după o progresie aritmetică. Termenii seriei 

ajustate se calculează dupa formula  tyyt 0 , unde 


 




n

i

i

in 1 1

1
este sporul mediu. 

Metoda ritmului mediu se aplică în cazul seriilor de timp ai 
căror termeni variază aproximativ după o progresie geometrică. 

Termenii serie ajustate se calculează după formula t
t Ryy  0 , 

unde R  este ritmul mediu n
iiRR )1(    . 

Ambele metode de ajustare a seriilor cronologice funcţionează 
valori aproximative şi se aplică cu uşurinţă. 

Metoda analitică de ajustare constă în aproximarea tendinţei 
datelor empirice privind procesul evolutiv de variaţie a caracteristicii 
unei colectivităţi generale cu ajutorul funcţiei de tend yt=f(t), unde t 
reprezintă variabila timp, iar y variabila în timp. 

Folosind metoda analitică de ajustare, se poate stabili cu mai 
multă siguranţă legea de dezvoltare, de variaţie a unui fenomen. 
Tendinţa de variaţie a fenomenelor sociale se aproximează, de regulă 
prin una din funcţiile examinate numai că în locul variabilei x din 
modelele de regresie figurează variabila t în modelele de trend. 
Putem vorbi de trend liniar, trend hiperbolic, trend exponenţial etc. 
Parametrii ecuaţiei de trend se află, de regulă, utilizând metoda celor 
mai mici pătrate. 

In cazul trendului liniar yt =a0+a1t, sistemul de ecuaţii normale 
de forma: 

















  



  



n

i

n

i

n

i
iii

n

i
i

tytata
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1 1 1

2
10

1
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Deoarece variabila t este o srie de numere întregi consecutive, 

considerînd originea în punctul de mijloc şi deci 



n

i
it

1

0 , ecuaţiile 

normale pot fi simplificate luînd forma  

















 



 



n
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n
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n
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De unde obţinem: 



n

i
i nya

1
0 /    şi   




n

i
ii

n

i
ii tytya

1

2

1
1 /   

Metoda de ajustare prin medii mobile se aplică pentru 
ajustarea seriilor cronologice cu variaţii ciclice, sezoniere. Ajustarea 
prin această metodă constă în înlocuirea termenilor empiriei cu 
termeni rezultaţi în urma calculării mediilor mobile pentru seria dată. 

Extrapolarea (previziunea) pe baza datelor seriei cronologice 
implică operaţia de stabilire a unor termeni viitori, situaţi în afara 
orizontului de analiză. 

Extrapolarea presupune alegerea unui model de analiză yt=f(t) 
şi introducerea în model a valorii variabilei timp corespunzător 
momentului pentru care se efectuează extrapolarea. O astfel de 
extrapolare se numeşte tendenţională. Această extrapolare presupune 
următoarele: 

a) Condiţiile de manifestare ale evoluţiei fenomenului analizat 
în orizontul seriei cronologice să se menţină neschimbate şi 
în orizontul  de prognoză ales; 

b) Lungimea seriei cronologice trebue să fie suficient de mare, 
pentru a se sesiza regulariatea evoluţiei în timp a 
fenomenului analizat. Se recomandă ca lungimea sriei 
cronologice analizate să fie mai mare de 10 ani; 

c) Pentru ca varianta de prognoză elaborată să fie credibilă,  
este necesar ca orizontul de prognoză să nu fie prea mare. Se 
recomandă sa se utilizeze un orizont de prognoză care să nu 
depăşească o treime din lungimea orizontului pentru care s-a 
determinat tendinţa generală. În funcţie de modelul ales şi de 
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lungimea orizontului de prognoză, extrapolarea este însoţită 
de o eroare de estimaţie. 

Gradul de încredere pentru prognoză creşte, dacă pe lîngă 
valoarea nivelului pentru un orizont de prognoză dat, obţinut prin 
prognoza punctuală, se calculează o zonă de variaţie a acestuia, prin 
prognoză cu interval de încredere. 

Metoda Monte Carlo 
Numele metodei vine de la oraşul Monte Carlo, renumit prin 

casele de jocuri cu noroc, unde se joacă mai ales ruleta. Data naşterii 
metodei Monte Carlo este considerat anul 1949 când savanţii 
americani Metropolis N. şi Ulam S. au publicat articolul „the Monte 
Carlo method”, în care au expus sistematic această metodă. 

Metoda Monte Carlo poate fi definită ca metoda modelării 
variabilelor aleatoare în scopul calculării caracteristicelor reportiţiilor 
lor, ea este strâns legată de problemele teoriei probabilităţilor, 
statisticii matematice şi analizei numerice. Această metodă a avut şi 
continuă să aibă o influenţă puternică asupra dezvoltării metodelor 
analizei numerice , de exemplu, dezvoltarea metodelor de integrare 
numerică etc. Aplicarea ei este justificată, înainte de toate în probleme 
care admit o descriere probalistică. Termenul „metoda Monte Carlo” 
este sinonim cu termenul „metoda experimentelor statistice”. 

Anumite experimente aliatoare cu rezultate imprevizibile, ca şi 
oprirea bilei pe o anumită poziţie a ruletei (generator de numere 
aleatoare), se pot pune în legătură cu rezolvări de probleme prin 
estimări statistice. 

Problema principală de calcul care se rezolvă prin metoda 
Monte Carlo o constitue problema estimării valorii medii a unei 

variabile aliatoare. Relaţia 997,0}
3

|{| 
n

mxP


stă la baza 

metodei Monte Carlo. 
Metoda Monte Carlo se destinge prin siplitate şi generalitate. 

Naejunsul metodei îl constitue covergenţa lentă. Totuşi se pot găsi 
modificări ale metodei care îl asigură un orolin de de înaltă 
convergenţă în anumite ipoteze. 

Exemplu: utilizînd metoda Monte Carlo, să se calculeze 
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R-re: putem considera că sub integrală se află densitatea de 

repartiţie f(x)=1 a variabilei aliatoare ξ atunci 



n

i

xie
n

I
1

1
. Fie n=10 

lui îi dăm valori, scoţînd triplete de numere aliatoare din tabelul 
A11 (numere aliatoare uniform repartizate), înmulţindule cu 0,001. 
Rezultatele intermediare sunt trecute în următorul tabel: 
xi 0,154 0,562 0,944 0,715 0,462 0,635 0,613 0,107 0,465 0,704 

 
1,116 1,754 2,570 2,044 1,587 1,887 1,846 1,113 1,592 2,022 

I≈1,758, eroarea absolută fiind aproximativ egală cu 0,04.  
 
Metoda Monte Carlo se dovedeşte a fi deosebit de utilă în 

rezolvarea unor probleme practice din diferite domenii ale ştiinţei şi 
tehnicii, probleme care de regulă nu pot fi rezolvate cu metode 
analitice. Ea se aplică la calculul integralelor multiple, la rezolvarea 
aproximativă a unor ecuaţii diferenţiale orolinare şi cu derivate 
parţiale în problemele de fizică statistică, de fizică nucleară, de teoria 
aşteptării, de teoria fiabilităţii, de trotia jocurilor etc. 
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ASPECTE ALE INTEGRĂRII PIEŢEI DE CAPITAL 
AUTOHTONE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Svetlana BÎRLEA, 

Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate 
 

European integration remains to be a strategic obiective, priority 
vector of Moldova. The predominant progress of the contemporanz world 
has as the main vector the world-wide globalisation of the economic system. 

 
În ultimii 18 ani, statele Europei de Est s-au deschis spre 

economia mondială, iniţiind un proces de integrare economică.  
Deschiderea Europei către Est a fost privită iniţial ca o liberalizare a 
comerţului . 

Actualmente, factorii principali care influenţează tendinţele de 
integrare pe plan mondial sunt:  
- ritmul rapid al schimbărilor; 
- natura diversă a modificărilor tehnologice; 
- nivelul din ce în ce mai ridicat al concurenţei între statele  
dezvoltate; 
- factorii locali cu acţiune specifică. 

Un punct nodal al unificării europene îl constituie înfăptuirea 
„pieţei comune”. La baza pieţei comune se află o serie de libertăţi 
fundamentale: libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor 
şi capitalurilor. 

Libera circulaţie a capitalurilor reprezintă unul din factorii 
desăvîrşirii pieţei interioare, un principiu al realizării pieţei comune, 
pe care toate statele membre îl recunosc. În cazul unor importante 
mişcări de capitaluri, statele comunitare au prevăzut posibilitatea de 
a obţine de la Comisia Comunităţii Economice Europene o autorizare 
specială prin care să se ia măsurile de protecţie care se impun pentru 
buna funcţionare a pieţei financiare în general. 

Dezvoltarea pieţei internaţionale de capital a avut loc ca o 
prelungire a pieţelor naţionale de capital şi a evoluat, în principal, în 
funcţie de următorii factori: 

- nevoia tot mai accentuată de fonduri disponibile pe termen 
lung în unele ţări şi, implicit, existenţa unor asemenea fonduri 
în alte ţări; 
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- reglementările naţionale ale statelor, mai mult sau mai puţin 
restrictive, care au permis emisiunea şi negocierea de valori 
mobiliare pe piaţa de capital internaţională; 

- apariţia eurovalutelor. 
Finanţarea pe piaţa de capital internaţională are loc prin 

lansarea de împrumuturi pe bază de emisiuni internaţionale de valori 
mobiliare străine, precum şi operaţiuni curente de vînzare-cumpărare 
de valori mobiliare străine, precum şi prin operaţiuni cu 
eurocapitaluri, care deţin o pondere importantă. 

Libera circulaţie a capitalurilor între ţări a fost primul pas spre 
internaţionalizarea pieţelor de capital naţionale, iar măsurile de 
eliminare a restricţiilor de acest gen din legislaţiile naţionale au fost 
luate în multe cazuri la începutul anilor ’80. Libertatea mişcărilor de 
capital pe plan internaţional a deschis noi orizonturi agenţilor 
economici pentru arbitrajul între pieţele de capital naţionale. 

Originalitatea anilor ’80 rezidă totuşi în integrarea financiară 
mondială care permite capitalurilor să fie imediat mobile între toate 
pieţele financiare din lume, globalizarea financiară presupune craerea 
unei pieţe unice a capitalurilor care să funcţioneze la nivel global. 
Fiind străns legată de  procesul globalizării schimburilor de bunuri şi 
servicii, globalizarea a fost mai „brutală” şi mai importantă în 
domeniul financiar. 

Globalizarea nu este un fenomen contemporan. De decenii 
întregi, ţările şi firmele occidentale îşi desfăşoară activitatea într-o 
economie planetară. Astfel, este dificilă identificarea începuturilor 
globalizării financiare pe care se sprijină globalizarea economiei. 
Este suficient să amintim rolul bancherilor italieni în Europa 
Renaşterii, importanţa avută în secolul XIX de capitalurile engleze şi 
franceze în lume, în special în imperiile coloniale şi în Rusia, precum şi 
influenţa mişcărilor de capitaluri americane în urma crizei din 1929. 

În contextul actual al integrării crescînde a economiilor, 
firmele transnaţionale bancare joacă un rol determinant în cadrul 
procesului de internaţionalizare, început după al doilea război 
mondial [3, p. 11]. După cel de-al doilea război mondial, sistemul 
politic în multe ţări, cu unele excepţii, a susţinut în general integrarea 
economică internaţională. În această perioadă, ţările industrializate 
şi-au deschis progresiv economiile şi un număr de ţări în curs de 
dezvoltare au început de asemenea un proces de liberalizare externă, 
în special după 1980. 
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În ultimele două decenii, pieţele financiare internaţionale au 
devenit în tot mai mare măsură interdependente. Globalizarea 
financiară a adus beneficii considerabile economiilor naţionale şi 
investitorilor, dar a modificat în acelaşi timp structura pieţelor, 
generînd noi riscuri şi provocări pentru participanţii pieţei şi pentru 
instituţiile de supraveghere şi reglementare. 

Liberalizarea crescîndă a comerţului de bunuri şi servicii a 
indus legături financiare mai strînse între state, care au condus la 
rîndul lor către intensificarea fluxurilor financiare şi de capital între 
ţări şi au sporit integrarea economică. Caracterul progresiv al acestui 
proces a condus în final la atingerea unei trepte mai înalte, respectiv 
la globalizarea financiară. 

Aşadar, printre cele mai importante schimbări manifestate la 
nivelul pieţelor financiare mondiale au fost cele legate de fenomenul 
de accelerare a integrării şi globalizării lor. Această evoluţie, direct 
determinată de liberalizarea pieţelor financiare naţionale, progresul 
tehnologic rapid şi salturile uriaşe din domeniul telecomunicaţiilor, a 
condus la apariţia unor noi oportunităţi de investiţii şi finanţări 
pentru actorii pieţelor financiare din toată lumea. Accesul mai simplu 
al corporaţiilor sau indivizilor pe pieţele financiare globale va 
conduce la optimizarea procesului de alocare a capitalului, şi prin 
aceasta, la promovarea prosperităţii.  

Gradul de dezvoltare a pieţelor de capital din fiecare ţară este 
strîns legat de gradul de dezvoltare al economiei dar şi de relaţiile 
financiare internaţionale.  

Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul fundamental al 
Republicii Moldova. Realizarea acestuia depinde de o îmbinare 
complexă de argumente economice, politice şi de securitate. 
Dezvoltarea economică a ţării este unul din paşii care ar grăbi 
realizarea acestui obiectiv. Obiectivul de integrare al Moldovei în 
sistemul economic mondial în calitate de partener competitiv impune 
schimbări radicale a situaţiei pe piaţa financiară naţională.  

Pentru a se integra în Uniunea Europeană, Republica Moldova 
se confruntă cu două provocări impotrante: de a le prezenta 
cetăţenilor săi uniunea europeană şi valorile europene (strategia de 
Comunicare Internă UE) şi de a prezenta Republica Moldova 
cetăţenilor din Uniunea europeană (Strategia de Comunicare Externă 
UE). Ambele strategii vor fi implementate concomitent [1]. 
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Actualmente, politica de integrare europeană a Republicii 
Moldova se bazează pe doi piloni: 

1. Implementarea angajamentelordin Planul de acţiuni 
Moldova-UE; 

2. Examinarea posibilităţilor   Republicii Moldova de 
participare la toate iniţiativele regionale din cadrul 
Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi 
Procesul de Cooperare în cadrul Europei de Sud-Est 
(PCESE). 

Acestea sunt două direcţii principale ale procesului de 
integrare europeană ale republicii Moldova, care au potenţialul de 
suprapunere şi completare reciprocă.  

Relaţiile dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
(UE) au la bază planul de acţiuni [1], adoptat la 22 februarie 2005, la 
Bruxelles, un document politic care stabileşte obiectivele strategice 
ale cooperării dintre Republica Moldova şi UE. Implementarea 
Planului de Acţiuni a contribuit la îndeplinirea prevederilor 
Acordului de Parteneriat şi Cooperare (semnat la 28 noiembrie 1994, 
intrat în vigoare la1 iulie 1998) , încurajînd şi  susţinînd obiectivul 
Moldovei de integrare în structurile economice şi sociale europene. 

În Plan sunt recunoscute aspiraţiile europene ale Moldovei, pe 
care Chişinăul oficial a prezentat-o Comisiei Europene în septembrie 
2003 [1]. Astfel, nivelul relaţiilor dintre UE şi Moldova va depinde 
în mare măsură de capacitatea Republicii Moldova de a implimenta 
priorităţile stabilite. 

În acest sens, Consiliul European a definit condiţiile necesare 
de aderare şi anume: 

1. Un set de condiţii politice referitoare la democraţie, 
drepturile omului, statul de drept şi minorităţile naţionale; 

2. O economie de piaţă funcţională; 
3. Capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi a 

forţelor pieţei din UE; 
4. Capacitatea de aderare la obiectivele uniunii economice şi 

celei monetare. 
Accesul la UE al Republicii Moldova impune multă atenţie 

asupra procesului de reformă.  
În contextul aspiraţiilor de integrare ale Republicii Moldova în 

structurile europene, Comisia Naţională a Pieţei Financiare  a 
elaborat şi a aprobat Planul de Măsuri pentru anii 2005-2007 privind 
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realizarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica 
Moldova, care prevede măsurile ce urmează a fi efectuate în acest 
sens şi termenii de realizare a acestora. 

Un prim pas întru cooperarea cu autorităţile centrale de 
reglementare şi supraveghere a pieţei valorilor mobiliare din alte state 
constă în încheierea memorandumurilor de colaborare  de către Comisia 
Naţională a Pieţei Financiare  cu autorităţile similare din alte ţări. 

Astfel, Comisia Naţională a Pieţei Financiare  a încheiat 
memorandumuri de colaborare cu Ucraina (1997), România (1997, 
reîncheiat în 2003) şi Federaţia Rusă (2002), în aşa mod asigurîndu-
se schimbul permanent de informaţii referitoare la evoluţia pieţei 
valorilor mobiliare şi legislaţia statelor respective. 

În domeniul cooperării cu organismele internaţionale de profil 
sunt de remarcat relaţiile cu: Banca Mondială şi Agenţia Statelor 
Unite pentru Dezvoltare (USAID). 

Însă unul din cei mai importanţi paşi ce trebuie efectuaţi în 
cadrul integrării europene a pieţei autohtone a valorilor mobiliare 
este obţinerea calităţii de membru al organizaţiilor internaţionale de 
profil şi în special al Organizaţiei Internaţionale a Comisiilor 
Valorilor Mobiliare (IOSCO). 

Putem remarca, că crearea pieţei de capital autohtone, conform 
principiilor globalizării şi integrării financiare, poate fi considerată o 
realizare remarcabilă, iar aprofundarea problematicii acesteia este 
benefică în contextul efortului depus de Moldova la însuşirea 
mecanismelor dezvoltării economieie moderne, a compatibilităţii şi 
armonizării legislaţiei autohtone la cea europeană, în condiţiile în 
care dorim să accedem în Uniunea Europeană. 

Menţionăm că, datorită procesului continuu de integrare a 
pieţelor Comunităţii Europene, studiul reglementării şi organizării 
pieţelor de capital europene va rămîne în contunuare un proces 
extrem de interesant şi în unele cazuri complicat. Piaţa de capital 
constituie un subiect actual pentru spaţiul european, constituind o 
problemă ce ţine de instituirea unei autorităţi de reglementare. 
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CARACTERISTICA CULTURII REPUBLICII MOLDOVA 
PRIN PRISMA DIFERENŢELOR CULTURALE PROPUSE 

DE GEERT HOFSTEDE  
 

Irina TODOS, 
Catedra Economie şi Management 

 în Afaceri şi Servicii 
 

La culture est un phénomène collectif et est accepté par toutes les 
personnes vivant dans le même environnement social. 

Ce phénomène est influencé par de nombreux facteurs ont été 
regroupés par G. Gofstede en cinq dimensions culturelles (distance au 
pouvoir: grand / petit; l'individualisme/ collectivisme, la féminité / 
masculinité, haut / bas de l'incertitude, approche à court / long). 

  
Cultura în ultimul deceniu a constituit obiectul de studiu al 

multor cercetători din spaţiul CSI, din Europa Centrală  şi de Est. Au 
apărut lucrări în care sunt supuse analizei cercetările autorilor 
occidentali, în continuare s-au efectuat investigaţii care atestă 
începutul unor căutări profunde în domeniul respectiv. Această temă 
a fost abordată cu succes în România, Russia, dar  în Republica 
Moldova, cu regret, tema este încă puţin valorificată. 

Dezvoltarea unei culturi izvorăşte din faptul că, atunci când un 
grup de oameni trăiesc împreună o perioadă mai lungă, tind să 
împărtăşească aceleaşi valori  şi opinii cu privire la ceea ce este bine 
sau rău, adevărat sau fals, adecvat sau impropriu etc[1, p.8]. 

Fiecare individ este purtătorul unor metode de gândire, de 
simţire şi de manifestare dobândite de-a lungul vieţii, denumite de 
Geert Hofstede ca programe mentale. Sursele acestor programe 
mentale individuale provin din mediul social în care individul a 
crescut şi a câştigat experienţă de viaţă. Termenul obişnuit care 
defineşte această programare este acela de cultură.  

Dintre numeroasele accepţii ale conceptului de  cultură ne 
interesează, în contextul de faţă, sensul folosit în antropologia 
socială, acela de ansamblu al tiparelor de gândire, simţire şi acţiune 
ale unui grup. Sunt cuprinse aici elemente de „rafinament social” (de 
civilizaţie în sens calitativ), dar mai ales trăsături ale vieţii de zi cu 
zi. Astfel: 
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 G. Hofstede consideră cultura drept ,,o programare mentală 
colectivă care ne face să acceptăm ceva împreună, ca membri 
ai grupului/naţiunii din care facem parte”[2]. 

 E. Schein defineşte cultura ca fiind ,,modalitatea prin care 
un grup de oameni rezolvă problemele cu care se confruntă 
permanent”[3]. 

 În concepţia lui R. Mockler cultura se dobândeşte prin 
educaţie şi adaptare la mediul social, ea nu este moştenită 
genetic. În mod obişnuit până la vârsta de 9 ani o persoană 
este deja „modelată” cultural, ea şi-a însuşit deja anumite 
deprinderi care-i condiţionează comportamentul[4]. 

 Ralph Linter definea conceptul de cultură ca fiind  
totalitatea cunoştinţelor, aptitudinilor şi modelelor obişnuite 
de comportament pe care le au în comun şi pe care le 
transmit membrii unei societăţi.  

 Într-o altă accepţiune, termenul de cultură reprezintă un 
fenomen colectiv, aceasta fiind acceptată de toţi indivizii care 
trăiesc în acelaşi mediu social.  

Cel mai cunoscut instrument de analiză a unor dimensiuni 
culturale a fost realizat de profesorul olandez Geert Hofstede, ca 
urmare a unor ample studii internaţionale derulate în perioada 1967-
1973, pe baza unui chestionar distribuit salariaţilor IBM (companie 
ce are filiale, reprezentanţe sau societăţi în peste 70 de ţări), Hofstede 
compară patru dimensiuni culturale pentru un număr de 52 de ţări din 
5 continente; au fost distribuite 116.000 chestionare traduse în 20 de 
limbi diferite. Pe  baza acestuia a reuşit să identifice un set de cinci 
variabile (dimensiuni) fundamentale care diferenţiază o cultură de alta: 

 distanţe faţă de putere: mare / mică; 
 individualism / colectivism; 
 feminitate / masculinitate; 
 nivelul ridicat / scăzut de evitare a incertitudinii. 
 abordarea pe termen scurt /lung[2]. 

Se observă că fiecare dintre cele 5 dimensiuni ale ,,culturii” 
exprimă două faţete complementare şi contrare ale unui ,,tot unitar”, 
adică este o dimensiune pereche ce se află la baza deciziilor şi 
acţiunilor individuale/de grup[5]. 

1. Distanţa faţă de putere: de la mic la mare 
Potrivit lui Hofstede, distanţa faţă de putere arată măsura în 

care salariaţii cu putere mai mică din instituţiile şi organizaţiile unei 
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ţări (executanţii) aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal 
distribuită: 
 În cazul distanţei mici faţă de putere: copiii sunt trataţi de 

părinţi ca fiind egali, sunt educaţi pentru a deveni independenţi cât 
mai repede; profesorul tratează elevul ca fiindu-i egal, elevul 
adresează întrebări şi critică profesorul; în cadrul organizaţional, şeful 
aplică un management participativ, organigrama are un număr redus 
de nivel, iar salariile variază moderat etc. 
 În cazul distanţei mari faţă de putere: părintele nu 

încurajează independenţa copilului, pretinde supunere absolută; 
relaţia profesor – elev perpetuează o anume inegalitate, elevul 
vorbeşte doar când este invitat, respectă totdeauna profesorul; în 
cadrul organizaţional, managerii se consideră superiori executanţilor, 
puterea este centralizată, sunt diferenţe foarte mari între salarii etc. 

Potrivit acestor caracterisitici putem menţiona că cultura 
Republicii Moldova are valori similare cu alte ţări latine (Belgia, Franţa, 
Italia, Portugalia, Spania, România, Bulgaria, etc.), deoarece ţara noastră 
fiind pe atunci sub regim comunist n-a participat la acest sondaj, dar 
totuşi îi putem atribui Republii Moldova caracteristica unei culturi cu 
distanţă mare faţă de putere, avînd următoarele trăsături: 

 Inegalităţile dintre oameni sunt de aşteptat şi de dorit; 
 Oamenii cu putere mai mică trebuie să depindă de cei mai 

puternici. În realitate oamenii mai slabi sunt polarizaţi 
între dependenţă şi independenţă; 

 Părinţii îi educă pe copii să fie docili; 
 Copiii îi tratează pe părinţi cu respect; 
 În clasă se aşteaptă ca toate iniţiativele să provină de la 

profesori; 
 Profesorii sunt ca nişte ,,guru” care transferă elevilor 

învăţătura personală; 
 Elevii îi tratează cu respect pe profesori; 
 Atât persoanele instruite, cât şi cele mai puţin instruite 

prezintă valori aproape la fel de autoritare; 
 Ierarhia în organizaţii reflectă inegalitatea esenţială dintre 

cei de sus şi cei de jos; 
 Centralizarea este caracteristică; 
 Diferenţe mari de salarii între nivelul superior şi inferior al 

organizaţiei; 
 Subordonaţii aşteaptă să li se spună ce să facă; 
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 Şeful ideal este un autocrat binevoitor sau un tată bun; 
 Privilegiile şi simbolurile de statut pentru manageri sunt şi 

de aşteptat şi cunoscute. 
2. Colectivism faţă de individualism 

Conform lui Hofstede: individualismul aparţine societăţilor în 
care relaţiile dintre indivizi sunt haotice, se aşteaptă ca fiecare să-şi 
poarte de grijă sau să se îngrijească de familia sa; colectivismul, 
dimpotrivă, aparţine societăţilor în care oamenii sunt integraţi încă 
de la naştere în subgrupuri puternice, care îl vor proteja pe individ 
toată viaţa în schimbul unei loialităţi mutuale: 

 În culturile colectiviste, uzual: a tinde spre armonia socială 
este o virtute, cuvântul „nu” se foloseşte extrem de rar, nu se 
exprimă opinii personale, ci numai ale grupului. Loialitatea 
faţă de grup este un element esenţial, familia finanţează 
studiile universitare ale tânărului. Membrii grupului 
împărtăşesc noţiunea de „ruşine”. Un concept aparte este cel 
de „obraz” (în sensul că „pierderea obrazului” echivalează cu 
o umilire publică). Educaţia are scopul de a pregăti persoana 
cum să facă lucrurile pentru a se integra social. 

 În culturile individualiste, uzual: a spune adevărul este o 
virtute, se preferă confruntarea de idei/opinii, copilul este 
încurajat să-şi dezvolte propriile opinii, este încurajat să caute 
o slujbă part-time pentru a-şi câştiga banii de buzunar. 
Tânărul trebuie să-şi finanţeze studiile printr-o slujbă 
deţinută sau un împrumut de la bancă. Membrii societăţii 
preferă noţiunea de „vină”, educaţia are scopul de a pregăti 
individul pentru adaptarea la nou, adică se vizează A 
ÎNVĂŢA SĂ ŞTII CUM SĂ ÎNVEŢI (se prezumă că în viaţă 
se învaţă mereu). 

Analizînd această dimensiune putem observa că Republica 
Moldova este caracterizată printr-un grad de individualism scăzut. 
Acest nivel este repercursiunea regimului sovietic. 

3. Feminitate faţă de masculinitate 
Potrivit lui Hofstede, aceasta este singura dimensiune culturală 

în care bărbaţii şi femeile din eşantionul studiat au realizat un 
punctaj consistent diferit. Decalajul între sexe variază mult de la o 
ţară la alta, dar uzual bărbaţii domină în politică, comunitate şi la 
locul de muncă, în timp ce în familie şi şcoală poziţionarea feminin – 
masculin este mai nuanţată. 
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Principalele diferenţe între societăţile masculine şi feminine – 
de asemenea, din cele două unghiuri distincte de abordare – se 
prezintă în tabelul 1: 

 
Tabelul 1 

Feminin Masculin 
- Valorile dominante în societate sunt grija 
pentru ceilalţi şi perseverenţa; 
- Sunt importanţi oamenii şi relaţiile cordiale; 
- Se presupune că toţi sunt modeşti; 
- Atât bărbaţilor cât şi femeilor li se permite să 
fie sensibili şi să fie preocupaţi de relaţii; 
- În familie atât taţii cât şi mamele se 
preocupă de fapte şi de sentimente; 
- Atât băieţilor cât şi fetelor li se permite să 
plângă, dar niciodată să se lupte; 
- Simpatie pentru slab; 
- Eşecul la şcoală este un accident minor; 
- Studentul mediu este standardul; 
- Este apreciată atitudinea prietenoasă a 
profesorilor; 
- Băieţii şi fetele studiază aceleaşi domenii; 
- A munci pentru a trăi; 
- Managerii folosesc intuiţia şi caută 
consensul; 
- Accent pe egalitate, solidaritate şi calitatea 
condiţiilor de muncă; 
- Rezolvarea conflictelor prin compromis 
şi negociere. 
- Idealul bunăstării societăţii; 
-  Cei nevoiaşi trebuie să fie ajutaţi; 
-  Societate îngăduitoare; 
-  Protejarea mediului înconjurător trebuie să 

aibă cea mai mare prioritate; 
-  Guvernul cheltuieşte o proporţie mare din 

buget pentru înarmare; 
-  Conflictele internaţionale trebuie să fie 

rezolvate prin negociere şi compromis; 
-  Un număr relativ mare de femei în poziţii 

politice alese; 
-  Religiile dominante susţin complementa-

ritatea sexelor; 
 Eliberarea femeilor înseamnă că bărbaţii şi 
femeile trebuie să-şi asume roluri egale atât 
acasă cât şi la locul de muncă; 

- Valorile dominante în societate sunt 
succesul material şi prosperitatea; 
- Sun importanţi banii şi lucrurile; 
- Bărbaţii se presupune că sunt aroganţi, 
ambiţioşi şi duri; 
- Se presupune că femeile sunt sensibile şi 
se preocupă de relaţii; 
- În familie taţii se preocupă de fapte, iar 
mamele de sentimente; 
- Fetele plâng, dar băieţii nu; băieţii trebuie 
să se lupte atunci când sunt atacaţi, fetele 
nu trebuie să se lupte; 
- Simpatie pentru puternic; 
- Eşecul la şcoală este un dezastru; 
- Studentul cel bun este standardul; 
- Sunt apreciaţi profesorii deosebiţi; 
- Băieţii şi fetele studiază domenii diferite; 
- A trăi pentru a munci; 
- Accent pe echitate, competiţie între colegi 
şi performanţă; 
-  Rezolvarea conflictelor prin disputarea 

lor.  
- Idealul performanţei societăţii; 
-  Cei puternici trebuie să fie susţinuţi; 
-  Societate corectivă; 
-  Menţinerea creşterii economice trebuie 

să aibă cea mai mare prioritate; 
-  Guvernul cheltuieşte o proporţie mică din 

buget pentru asistenţă; 
-  Conflictele internaţionale trebuie să fie 

rezolvate prin demonstraţie de forţă sau 
prin luptă; 

-  Un număr relativ mic de femei în poziţii 
politice alese; 

-  Regulile dominante susţin prerogativele 
bărbaţilor; 

- Eliberarea femeilor înseamnă că femeile 
vor fi admise în poziţii care până acum 
erau ocupate numai de bărbaţi. 
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Luînd în considerare această dimensiune putem spune că ţara 
noastră este caracterizată de  o valoare medie a masculinităţii. În 
acest sens familia are întîietate în faţa oricăror prejudecăţi legate de 
sexe, cel puţin în domeniul managerial. Religia ortodoxă, 
predominantă în Republica Moldova, este înclinată spre 
complementaritatea sexelor, decît spre subordonarea femeii 
bărbatului. Accentul se pune pe egalitate, solidaritate şi calitatea 
condiţiilor de muncă. 

4. Evitarea incertitudinii: de la slab la puternic 
Această dimensiune culturală a fost descoperită ca un produs 

secundar al distanţei faţă de putere, la momentul la care s-a analizat 
stresul la locul de muncă prin întrebarea „Cât de des vă simţiţi nervos 
sau tensionat la serviciu?”. În conexiune s-a studiat şi anxietatea, ca 
stare difuză a unei persoane de a fi îngrijorat datorită la ceea ce se poate 
întâmpla. (diferă de frică, care are un obiect precis). 

Evitarea incertitudinii nu este acelaşi lucru cu evitarea 
riscului, astfel că o persoană care evită incertitudinea reduce implicit 
ambiguitatea; altfel spus, acea persoană este adesea pregătită să se 
angajeze într-o operaţiune riscantă tocmai pentru a reduce 
ambiguitatea (nu va sta la nesfârşit să vadă ce se poate întâmpla): 

 Culturile în care evitarea incertitudinii este slabă: oferă un 
palier mai larg de interpretare între bine şi rău, murdar şi 
curat etc.; abaterea de la norme / reguli nu înseamnă neapărat 
o ameninţare sau ceva rău; elevii preferă explicaţiile simple, 
se acceptă dezacordul elev – profesor; regulile foarte stricte 
sunt respinse instinctiv; salariaţii sunt puţin dispuşi să lucreze 
din greu dacă-i necesar etc. 

 Culturile în care evitarea incertitudinii este puternică: 
evaluările se fac ferm sau 0 sau 1 (bine - rău), spaţiul pentru 
relativism fiind foarte restrâns; elevii aşteaptă ca profesorul 
să aibă răspuns la orice întrebare; există o nevoie 
emoţională pentru legi şi reguli etc. 

Atunci când se analizează evitarea incertitudinii faţă de stat, 
Hofstede arată că evitarea incertitudinii nu se referă la putere, ci la 
diferenţe de competenţă între stat / autorităţi şi cetăţeni: 

 În ţările în care evitarea incertitudinii este intensă: cetăţenii 
consideră că este limitată posibilitatea ca ei să influenţeze 
decizia luată de autorităţi; un număr redus de cetăţeni sunt 
dispuşi să protesteze faţă de o decizie a autorităţilor; 
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funcţionarii superiori de stat au studii de drept comparat; se 
înclină spre un conservatorism mai pronunţat; întâlnim 
ideologii intolerante; religia proclamă axioma că există 
numai un singur Adevăr etc. 

 În ţările în care evitarea incertitudinilor este redusă: cetăţenii 
cred că ei trebuie să participe la luarea deciziilor politice, sunt 
gata să protesteze faţă de o decizie guvernamentală; întâlnim 
ideologii politice tolerante şi respect pentru drepturile omului; 
religia acceptă ideea că adevărul poate să aibă faţete diferite 
şi că nimeni nu trebuie criticat pentru credinţa sa etc. 

 
Tabelul 2 

Evitarea incertitudinii: redusă Evitarea incertitudinii: intensă 
- Incertitudinea este un aspect 
normal al vieţii şi se aşteaptă să 
apară în fiecare zi; 
- Stres slab; perceptarea subiectivă 
a bunăstării 
- Nu trebuie să se afişeze 
agresivitatea şi emoţiile; 
- Sentiment de confort în situaţii 
ambigue şi riscuri nefamiliare; 
- Reguli blânde pentru copii privind 
ceea ce este murdar şi tabu; 
- Ce este diferit este curios; 
- Studenţii preferă moduri de 
învăţare cu teme libere şi sunt 
preocupaţi de discuţii de calitate; 
- Profesorii pot spune „nu ştiu”; 
- Nu trebuie să existe mai multe 
reguli decât este strict necesar; 
- Timpul este un mijloc de orientare; 
- Sentiment de confort când eşti 
leneş; munca susţinută numai la 
nevoie; 
- Precizia şi punctualitatea trebuie 
să se înveţe; 

- Incertitudinea în esenţă în viaţă este 
percepută ca un pericol continuu care 
trebuie să fie combătut; 
- Stres puternic;  
- Agresivitatea şi emoţiile pot fi afişate la 
momente şi locuri potrivite; 
- Acceptarea riscurilor familiare; frica de 
situaţii ambigue şi de riscuri nefamiliare; 
- Reguli ferme pentru copii privind ceea ce 
este murdar şi tabu; 
- Ce este diferit este periculos; 
- Studenţii preferă moduri de învăţare cu 
programe analitice fixate şi sunt preocupaţi 
de răspunsuri corecte; 
- Se presupune că profesorii au răspunsuri 
pentru orice întrebare; 
- Nevoie emoţională de reguli, chiar dacă 
acestea nu vor acţiona niciodată; 
- Timpul înseamnă bani; 
- Nevoie emoţională de a fi ocupat; dorinţă 
interioară de a munci susţinut; 
- Precizia şi punctualitatea apar de la sine; 

 
Potrivit acestui index Republica Moldova înregistrează un 

nivel ridicat de evitare a incertitudinii, fapt ce este datorat concepţiei 
conform căreia statul trebuie să elaboreze reguli stricte după care 
organizaţiile şi indivizii să se ghideze. 
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5. Orientarea pe termen lung faţă de orientarea pe termen scurt 
Această a cincia dimensiune culturală a fost sesizată de Michel 

Bond pe baza unui studiu distinct de cel asupra salariilor IBM. Acest 
specialist a folosit în mod deliberat un chestionar întocmit de savanţi 
chinezi în sociologie din Hong Kong şi Taiwan (s-au evitat 
prejudecăţile culturale din gândirea cercetătorilor occidentali). Acest 
chestionar s-a distribuit unor studenţi din 23 ţări, între care şi China. 
În acest fel, s-a ajuns la această a cincia dimensiune numită iniţial de 
Bond „dinamism confucianist”, ceea ce în termeni practici diferenţiază 
orientarea pe termen  lung faţă de orientarea pe termen scurt.  

Confucius a fost un intelectual din China anilor 500 î.e.n. care 
şi-a dobândit o reputaţie aparte pentru logică şi înţelepciune, 
învăţătura sa însumând o serie de lecţii de etică pentru viaţa de zi cu 
zi, neavând nici un conţinut religios. 

Conform lui Hofstede şi alţi analişti (Herman Kahn, 1979) s-a 
ajuns la concluzia surprinzătoare că unele din valorile confucianiste 
explică parţial creşterea economică înregistrată de „Cei cinci 
Dragoni” (Japonia, Hong Kong, Taiwan, Coreea de Sud şi 
Singapore), îndeosebi după revenirea Hong Kong-ului la China.  

În sinteză, diferenţele majore între culturile orientate pe 
termen scurt şi cele orientate pe termen lung se prezintă în tabelul 3: 

 
Tabelul 3 

Orientarea pe termen scurt Orientare pe termen lung 
- Respect pentru tradiţii; 
- Respect pentru obligaţii sociale şi 

status indiferent de preţ; 
- Presiune socială pentru “a ţine pasul 

cu tinereţea” chiar dacă aceasta 
înseamnă foarte multă cheltuială; 

- Cotă mică de economisire, bani puţini 
pentru investiţii; 

- De aşteptat rezultate rapide; 
- Preocuparea pentru “obraz”; 
- Preocuparea pentru posesia 

Adevărului. 
 

- Adaptarea tradiţiilor la un context 
modern; 
- Respect pentru obligaţii sociale şi 
status în anumite limite; 
- Chibzuiala în cheltuirea resurselor; 
- Cotă mare de economisire, fonduri 
disponibile pentru investiţii; 
- Perseverenţa spre rezultate pe 
termene lungi; 
- Înclinaţie spre autosubordonare pentru 
atingere unui scop; 
- Preocuparea pentru respectarea 
cerinţelor Virtuţii. 

 
Republica Moldova este caracterizată de o valoare scăzută a 

coeficientului de orientare pe termen lung. Orientarea pe termen 
scurt – indică o înclinaţie spre prezent şi trecut în detrimentul 



 64 

investiţiei în viitor, precum şi un nivel scăzut de economisire pentru 
viitor. Moldovenilor le este dificil să planifice pe termen foarte lung 
şi vor prefera să aducă în discuţie experienţele din trecut pentru a 
rezolva problemele din prezent. 

În concluzie putem afirma că cultura Republicii Moldova mai 
e încă influenţată de valorile fostului regim comunist, dar totuşi se 
observă şi o tendinţă de aliniere la exigenţele de funcţionare ale 
Modelului European de Management (MEM) (Mihuţ, 2002, p.42), 
care cu siguranţă va aduce un impact cultural pozitiv, stimulativ, 
asupra evoluţiei dimensiunilor culturale specifice managementului 
moldovenesc.  
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Évolution des dynamiques mondiales convaincre les entreprises 

locales, de résister à la concurrence d'être plus novateur. Dans cet article 
sont évalués les résultats d'une enquête menée dans des entreprises 
alimentaires dans la zone de développement économique dans le sud du 
pays, de mettre en évidence les problèmes potentiels d'innovation et 
d'entreprise. Comme le principal problème souligné est le manque de 
financement et le soutien de l'Etat. Voici quelques comparaisons avec les 
données d'autres pays sur la part des investissements du budget de l'Etat, 
les tendances fiscales et l'innovation. 

 
În lume, drept atelierul industriei prelucrătoare este considerată 

China, care către anul 2020se preconizează să devină cel mai important 
centru pentru inovaţie din lume, depăşind SUA şi Japonia.  

Un studiu realizat de Reuters în luna noiembrie 2010 a 
evidenţiat că în prezent China este al doilea stat din lume în funcţie 
de numărul de lucrări ştiinţifice, după SUA, iar cheltuielile de 
cercetare şi dezvoltare ale ţărilor din Asia, ca grup, au fost de 387 
miliarde de dolari în 2008, faţă de 384 miliarde de dolari în SUA şi 
280 miliarde de dolari în Europa.  

Studiul AstraZeneca a fost derulat în şase ţări, respectiv Marea 
Britanie, SUA, Suedia, Japonia, India şi China. [1] 

În conformitate cu revista “Ştiinţa şi tehnica”, compararea 
cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare din UE şi SUA 
demonstrează o diferenţă substanţială care se măreşte cu rapiditate, 
atît în valori absolute, cît şi relative din PIB. Există două cauze 
majore care au generat diferenţele menţionate: 
 finanţarea cercetării de către întreprinderi; 
 finanţarea de la buget a cercetării din întreprinderi. 

Esenţa acestei diferenţe (de peste 80%) dintre SUA şi Europa 
şi a menţinerii ei în aceşti ultimi ani este imputabilă, în principal, 
unei finanţări inferioare din partea întreprinderilor comunitare faţă de 
cele americane. În privinţa finanţării de la buget, guvernul american 

http://stiintasitehnica.ro/index.php?menu=8&id=138
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alocă aproape o treime din finanţarea pe care o acordă cercetării 
pentru sprijinirea cercetării din întreprinderi, în timp ce în UE 
finanţarea publică a întreprinderilor reprezintă doar o jumatate din 
suma alocată de SUA (16%).[2] 

De menţionat este faptul, că în Republica Moldova în 
conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2010, pentru ştiinţă şi 
inovare se alocă în jur la 1,8% din bujetul de stat. Pentru a dezvolta 
întreprinderile în baza inovaţiilor întreprinderile folosesc resursele 
financiere din bugetele proprii sau din creditare. 

Ca să vedem la ce au ajuns astăzi întreprinderile s-a realizat un 
sondaj la întreprinderile ce fac parte din industria alimentară din 8 
raioane ale zonei de dezvoltare sud. Au fost chestionate 32 de 
întreprinderi din diferite ramuri ale industriei. 

Din contextul lucrărilor şi a rapoartelor prezentate de 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare putem deduce că 
regiunea de sud, considerată zonă preponderent agrară, are un 
potenţial pentru dezvoltarea industriei alimentare în baza materiei 
prime regionale. Însă conform datelor statistice şi  a rezultatului 
sondajului  observăm că în ultimii ani acestea au tendinţa de a se 
închide în baza restructurării sau a falimentului (de ex SA „Provit” –
fabrica de conserve din Cahul care avea cea mai mare capacitate din 
regiunea de sud (a fost falimentată şi realizată pe părţi))  mai multe 
fabrici de vinuri care au fost privatizate sau fuzionate de fabrici de 
vinuri mai mari cum ar fi SA Cricova, SA Vismos şi altele). 
Întreprinderile au falimentat sau restructurat în urma nerezistenţei la 
concurentă sau a competitivităţii slabe pe piaţa naţională , care au 
fost condiţionate de utilaje şi tehnologii învechite (moral şi fizic), 
lipsei cadrelor calificate şi a finanţării adecvate. 

Deoarece competitivitatea unei întreprinderi depinde într-o 
mare măsură de potenţialul şi nivelul inovaţional al acesteea, drept 
scop al anchetării ARĂa fost studierea potenţialului inovaţional al 
întreprinderilor din industria alimentară şi a băuturilor din regiunea 
de sud a Republicii Moldova, identificarea problemelor 
întreprinderilor şi propunerilor de soluţionare a acestora. 

Eşantionul l-au constituit 32 întreprinderi din 8 raioane: 
respectiv Basarabeasca-1; Cahul-14; Cantemir-3; Căuşeni-1; Cimişlia-1; 
Leova-2; Ştefan-Vodă-3; Taraclia-7; structurate pe 12 domenii de 
activitate cu diferite forme de proprietate(ÎI , SA , SRL , Cooperative) 
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După domenii de activitate predomină întreprinderile din 
ramura vinicolă (10 fabrici de vinuri) şi prelucrarea cerealilor (8 
întreprinderi de panificaţie, 5 de fabricarea produselor de morărit), 
deoarece  zona de sud a fost menţionată ca cea mai favorabilă pentru 
creşterea viilor şi a grînelor . 

Din numărul total de întreprinderi chestionate 18 întreprinderi 
realizează peste 50% sau chiar 100% din marfa produsă pe piaţă 
locală. Restul întreprinderilor au un procent mai mic de realizare a 
mărfurilor pe piaţa locală, dar mai mult pe piaţa naţională şi 
internaţională, acestea  în general sunt de fabricare a vinului şi 
produselor de panificaţie. 

Cel mai frecvent vinurile întreprinderilor chestionate sunt 
exportate în ţările CSI (Rusia, Ukraine, Belarus, Azerbaidjan), dar şi 
în aşa ţări ca Romînia, Germania, Polonia, Cehia, China, Noua 
Zelandă, SUA, Canada dar în cantităţi mici şi de o înaltă calitate. 

Problema întreprinderilor în obţinerea unor cote mai mari pe 
anumite pieţe de desfacere se centrează în domeniile de activitatre a 
întreprinderilor, sortimentul şi calitatea produselor. Unele întreprinderi 
vinicole doar prelucrează strugurii, iar apoi materialele vinicole sunt 
procurate de întreprinderi cu capacităţi de producţie mai mari, care le 
prelucrează,  îmbutelează şi apoi le realizează sub marca sa. 

 

 
Diagrama 1. Piaţa de desfacere a produselor întreprinderilor din  industria 

alimentară situate în  zona de sud. 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor din chestionare. 
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Dacă e să analizăm sortimentul  întreprinderilor propuse pe 
piaţă vom observa că majoritaea (39,9%) deţin un sortiment  între 1-
5 produse, ceea ce este foarte puţin pentru promovarea întreprinderii 
şi creşterii veniturilor, iar 23% din numărul total de întreprinderi 
chestionate actualmente au peste 15 denumiri de produse în 
sortimentul său, acestea sunt întreprinderile de panificaţie şi 
producătoare de vinuri îmbuteliate. 

Conform acestei diagrame putem concide că majoritatea 
întreprinderilor produce pentru a satisface cerinţele pieţilor locale, 
drept motiv poate fi atît calitatea joasă a produselor, capacitatea de 
producere sau nivelul inovaţional foarte mic, care nu le permite să fie 
competitive la nivel naţional sau internaţional. 

La întrebarea : „În ultimii 3 ani în care din următoarele direcţii 
aţi realizat ceva nou sau aţi îmbunătăţit (inovat) ” şi au fost propuse 
variante pentru fiecare direcţie de inovare: produs, piaţă, 
management, materii prime, tehnologii, s-au obţinut următoarele 
variante de răspuns prezentate în diagramele 2A-E. 
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Diagrama 2.A. Realizările întreprinderilor din ultimii 3 ani în domeniul 

produsului 
Sursa: rezultatele chestionării 
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Diagrama 2.B. Realizările sau îmbunătăţirile întreprinderilor din ultimii 3 

ani în domeniul pieţii 
Sursa: rezultatele chestionării 
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Diagrama 2.C. Realizările sau îmbunătăţirile întreprinderilor din ultimii 3 

ani în domeniul managementului 
Sursa: rezultatele chestionării 
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Diagrama 2.D. Realizările sau îmbunătăţirile întreprinderilor din ultimii 3 

ani în domeniul materiei prime 
Sursa: rezultatele chestionării 
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Diagrama 2.E. Realizările sau îmbunătăţirile întreprinderilor din ultimii 3 

ani în domeniul pieţii 
Sursa: rezultatele chestionării 
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Ca să vedem cea mai importantă şi mai des utilizată direcţie de 
inovare vom selecta valorile maxime din fiecare din acestea şi le 
vom prezenta într-o diagramă.(Diagrama 3)  

 

 
Diagrama3. Principalele direcţii de realizare a activităţilor inovaţionale. 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor din chestionare. 
 

Evident este faptul că mai multă atenţie şi surse sunt acordate 
căutării de noi pieţe de desfacere pentru producţie şi noi furnizori (în 
jur la 62%), care vor permite, reducerea costurilor şi drept urmare 
creşterea veniturilor, dar şi la lărgirea sortimentului, prin 
perfecţionarea calităţii(în jur la 28%). Pe locul II după importanţă 
este procurarea de noi echipamente, utilaje(în jur la 30%) necesare 
pentru a fi competitive pe piaţă. 

Drept rezultat, importanţa acestor  inovaţii asupra activităţii 
întreprinderii, majoritatea respondenţilor au menţionat: în primul rînd 
creşterea vînzării îmbunătăţirea  calităţii produselor, lărgirea 
asortimentului produselor nu în ultimul rînd creşterea cotei de piaţă 
şi gradul de satisfacere a angajaţilor. 

Respondenţii au fost rugaţi să menţioneze cei mai importanţi 
factori care asigură succesul  întreprinderii  în cadrul căreia 
activează. Cel mai important factor al succesului este menţionată 
activitatea de marketing a întreprinderii (23%); al doilea, mai puţin 
important l-au împărţit amplasarea unităţii economice şi activitatea 
de inovare,  acumulănd a cîte (27%); al treilea loc după importanţă îl 
are evidenţa financia-contabilă  (23%); mai puţin importantă este 
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considerată planificarea corectă, care este urmată de competenţa 
managerului (40%), iar în ultimul rînd este perfecţionarea 
personalului (26%). 

Conform acestor rezultate observăm că rezultatul activităpţii 
umene şi a managerului  de către majoritatea respondenţilor sunt 
evidenţiate ca mai puţin importante, însă după opinia mea de 
competenţa managerului şi personalului în mare măsură depinde 
succesul afacerii. 

În ţările economic dezvoltate şi puternic industrializate 
factorul de succes al întreprinderilor  ar fi inovaţiile şi activitatea 
inovaţională din cadrul acestora sau în colaborare cu instituţii 
specializate. Activitate aîntreprinderilor autohtone, care produc 
preponderent pentru export, în mare măsură este bazată pe inovaţii, 
unele din întreprinderi practică şi activitatea inovaţională, altele sunt 
implicate în proiecte inovaţionale. În cazul întreprinderilor chestionate 
din zona de sud a ţării, unde predomină micul business, unii antreprenori 
nici nu cunosc semnificaţia termenului de  "inovaţie". 

Astfel, evaluînd potenţialul inovaţional al întreprinderilor din 
zona de sud, putem deduce că cel mai bine aceste întreprinderi stau 
cu  calitatea produselor(în jur la 47% din respondenţi au menţionat 
„foarte bine" anume calitatea produselor); starea resurselor umane în 
ansamblu au fost apreciate cu  "bine" (în jur la 41%); ca  
"satisfăcătoare" este menţionată starea echipamentului/utilajului 
existent; drept neajunsul cel mai mare al întreprinderilor este 
menţionat utilizarea internetului şi practicarea comerţului electronic, 
iar punctul forte al întreprinderilor este professionalismul şi 
experienţa muncitorilor(în jur la 15% apreciază ca "excelent"). 

Cu un astfel potenţial inovaţional, totuşi în cadrul la 40% din 
aceste întreprinderi anual apar produse noi, majoritatea fiind drept 
rezultat al propriilor cercetări făcute în laboratoarele întreprinderilor. 
Foarte puţine întreprinderi (în special întreprinderile mari) fabrică 
produse noi sub licenţă. Doar 11 întreprinderi din cale chestionate 
deţin brevete sau certificate înregistrate la AGEPI sau au depus cereri 
la AGEPI, care sunt în proces de analiză. Aici putem menţiona aşa 
întreprinderi ca : SA Cahulpan (fabrica de pîine din Cahul), care 
deţine titluri şi marcă eliberate pentru un nou proces/procedeu, 
invenţii implimentate şi cereri depuse în aceleaşi domenii; 
întreprinderea Grappe Valley SA(fabrica de vinuri din s. Borceag, r-l 
Cahul) care deţine titluri eliberate în ceea ce priveşte invenţii pentru 
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un nou produs, cereri depuse pentru invenţii pentru un nou proces, 
invenţii pentru o metodă nouă, şi modele de utilitate; întreprinderea 
Vinia Traia SA (fabrica de vinuri din satul Găvănoasa r-l Cahul) 
deţine cereri depuse şi invenţii implimentate pentru modele de 
utilitate şi invenţii pentru  un nou proces; SRL Basarabia Lwin 
Invest(fabrica de vinuri din or-l Basarabeaca ) a depus cereri, dar şi a 
implimentat desene şi modele utile. Iar întreprinderile: SA Fabrica de 
brînzeturi din Cahul şi SRL Zolotoi Aist, au cereri depuse pentru 
marcă iar Combinatul de vinuri din Taraclia SA deţine titluri 
eliberate pentru marcă. 

Deoarece majoritatea întreprinderilor au menţionat că deţin 
brevete sau certificate înregistrate, drept motiv de bază s-a evidenţiat 
lipsa obiectului brevetării şi costurile mari ale acesteea.  

Luînd în consideraţie faptul că o bună parte a întreprinderilor 
sunt concentrate către pieţile naţionale şi locale, putem constata că 
ele nici nu prea inovează, deoarece realizează produse cere deja s-au  
afirmat pe aceste pieţe şi se mulţumesc cu venitul din vînzarea 
acestora. Astfel, produsele mai noi de 3 ani deţin din venitul din vînzări 
doar 5-10(%) la 44% din întreprinderile intervievate, şi doar 4% din 
întreprinderi peste 51% din venitul total de vînzări al întreprinderii. 

Dacă facem o analiză comparativă a cheltuielilor pentru 
inovare, ca pondere în bugetul întreprinderii, acestea se estimează la 
5-9 (%)din buget la majoritatea întreprinderilor (58%) şi o cotă de 
30-35 (%) la doar 4% de întreprinderi. Aici putem concluziona, că 
creşterea venitului drept rezultat al activităţii de inovare nu se 
realizează, deoarece nici nu se investeşte. Principalele surse de 
inovare sunt menţionate cele proprii şi credite bancare, care sunt 
redresate spre achiziţionarea de echipament performant pentru 
obţinerea de noi tehnologii (la 36% din întreprinderi). Alte întreprinderi 
obţin noile tehnologii prin cooperare cu furnizorii şi clienţii, prin 
cooperare cu universităţile sau instituţiile de cercetare şi altele. 

De menţionat, că majoritatea întreprinderilor nu cooperează în 
activitatea de inovare cu alte instituţii sau organizaţii, ceea ce le dă 
mai puţine posibilităţi de a inova. 

În ceea ce priveşte efectul inovaţiilor la nivel local 22% 
(nivelul întreprinderii) din respondenţi expun acord total pentru 
creşterea veniturilor întreprinderii, acord – pentru creşterea calităţii 
produselor şi reducerea costurilor. 
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În calitate de principalele trei obiective ale inovării, ca cele 
mai importante pentru întreprindere au fost selectate: creşterea 
veniturilor, creşterea calităţii produselor sau serviciilor şi majorarea 
salariilor angajaţilor, altfel putem să le numim ca principalele 
obiective specifice  întreprinderilor din Republica Moldova. 

Iar principalele obstacole pentru introducerea inovaţiilor sunt 
(în ordinea descrescătoare): lipsa de finanţe, lipsa susţinerii din 
partea instituţiilor statale, costurile ridicate pentru elaborarea noilor 
produse sau cumpărarea de noi tehnologii, durata mare de timp 
necesară implimentării inovaţiilor, lipsa bazei tehnico-materială 
necesară experimentărilor, reglementările legislative, lipsa 
personalului calificat, care ar propune inovaţii şi altele. 

Evaluînd opiniile şi propunerile antreprenorilor, aş putea 
concluziona că problema majoră întîmpinată în calea spre succes a 
acestora sunt "organele statale". Statul pe de o parte -  stimulează, 
protejează şi promovează producătorii autohtoni, iar pe de altă parte- le 
pune din ce în ce mai multe "piedice" prin noi sisteme de impozitare. 

Astfel, pentru perioada anilor 2011-2013 Ministerul Finanţelor 
şi-a propus următoarile activităţi: 

1. Reîntroducerea înanul2012 a impozitului pe venit al agenţilor 
economici în mărime de 10%, cu menţinerea tuturor 
facilităţilor fiscale generale şi individuale privind impozitul pe 
venit. Concomitent,  se prevede reîntroducerea normelor din 
Codul fiscal, acţiunea cărora a fost sistată pe parcursul aplicării 
cotei zero a impozitului pe venit.  

2. Ministerul Finanţelor stipulează ca în 2011 – 2013 cota 
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitată de 
agenţii economici va fi redusă de la 23% la 21%; 19% sau 
17% în cazul în care fondul de salarizare va fi majorat 
respectiv cu 10%; 20% sau 30%. 

3. Din anul 2011 se propune să fie majorat plafonul de 
înregistrare obligatorie a subiecţilor impozabili cu TVA de la 
300 mii lei la 600 mii lei, ce are drept scop diminuarea 
evaziunii fiscale şi a costurilor de administrare fiscală. 

4. Reîntroducerea cotei standard TVA de 20% la zahăr. În 
prezent se aplică o cotă de 8%. 

5. Ministerul finanţelor intenţionează să ajusteze la rata inflaţiei 
prognozată pentru anii 2011-2013(6% ,5,5 % şi 4,5%) a 
cotelor   accizelor stabilite în sumă fixă pentru mărfurile 
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supuse accizelor (bere, băuturi alcoolice tari şi băuturi slab 
alcoolice şi altele).[3] 

 
Dacă e să revenim la inovaţii ar fi de menţionat, că la Salonul 

Internaţional al Alimentaţiei (SIAL) din Paris,  organizat în anul 
2010 s-au prezentat, printre altele,  rezultatele unui sondaj TNS 
Sofres, efectuat în acelaşi an la nivel european, companiile au mari 
şanse de a pierde consumatori, pe care cu greu îi mai recîstigă, într-o 
piaţă deja suprasăturată de oferte. De aceea, inovaţiile trebuie nu 
numai să răspundă la cererea clientului, dar şi a noilor valori sociale.  

Aproximativ 43% din europeni sunt interesaţi de inovaţii. 
Printre ţările cu cea mai mică implicare se numără Olanda (doar 29% 
din respondenţi sunt interesaţi de inovaţii), Marea Britanie (35%) şi 
Franţa (45%), iar la polul opus se numără latinii din Spania (51%) şi 
Italia (59%). În funcţie de domeniul în cauză atenţia clienţilor pentru 
inovaţii diferă. Astfel, europenii doresc mai multe produse noi pe 
segmentul igienei şi infrumuseţării (52%), dar şi în industria auto 
(49%), în telefonia mobilă (46%) şi în domeniul produselor lactate 
(43%) – italienii, spaniolii şi francezii căutînd inovaţii în special pe 
acest din urmă segment. Potrivit aceluiaşi sondaj, domeniul bancar şi 
cel al băuturilor non-alcoolice sunt printre cele mai puţin interesante, 
din perspectiva noutăţilor. 

Un numar mare de produse si servicii noi s-au dovedit a nu 
avea succesul căutat: doar trei din 10 produse inovatoare 
supravieţuiesc pe piaţă mai mult de trei ani. Totusi, aşa cum am 
arătat mai sus, consumatorii sunt dispuşi să plătească mai mult 
pentru noutăţile apărute pe segmentul igienei şi înfrumuseţării 
(41%), lactatelor (35%), automobilelor (32%) şi celularelor (30%). 
La rîndul lor, cei implicaţi în managementul companiilor au răspuns 
că  înţelegerea incorectă a nevoilor clientului este principala 
motivaţie a eşecului unui produs (44%), la care se adaugă lipsa unor 
programe coerente de marketing (25%), precum si preţul (18%). [4] 

Astfel putem concluziona că problema finanţării dezvoltării 
potenţialului inovaţional nu este doar la nivel de regiunea de sud, ci 
şi la nivel naţional şi chiar internaţional. Dar nu este sufficient doar 
efortul din partea statului, ci un mare effort ar trebui să-l depună în 
primul rînd întreprinderile prin cercetări de marketing, prin 
perfecţionări interne în mai multe domenii, începînd cu 
managementul acestora. Potenţial de inovare întreprinderile îl au, 
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este nevoie doar să fie determinat nivelul regional de inovare şi 
stimularea acestor activităţi în cadrul firmelor. 
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INOVAŢIA CA FACTOR AL DEZVOLTĂRII REŢELELOR 
ANTREPRENORIALE: CAZUL ÎNTREPRINDERILOR MICI 

ŞI MIJLOCII 
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Our understanding of innovation has evolved over time. Apart 
from the technological innovations, the institutional innovations involved 
are specifically concerned with the adaptation/adoption of technologies in 
time, and in the building and diffusion of technological, human, and other 
capabilities as rapidly as possible. Different from large enterprises, mini-
type enterprises are difficult to expand the scope of its activities in space as 
a result of the scale restrictions. În this idea, the paper analyse possibilities 
for SME-s to innovate besides clusters. 

 

Inovaţia, în calitate de abordare conceptuală, a avansat pe 
parcursul anilor de la sensul shumpeterian de „invenţie, descoperire” 
[1] până la viziunea interactivă a termenului respectiv [2, 3] corelată 
îndeosebi cu procesul de transfer tehnologic. Actualmente, pe lângă 
activitatea de elaborare şi dezvoltare a produselor şi proceselor 
respective, inovaţia mai cuprinde adoptarea şi adaptarea produselor 
şi proceselor – activităţi utilizate pe larg în ţările avansate industrial.  

În acelaşi timp, firmele mari, cu poziţii afirmate pe piaţă, 
beneficiază din plin de potenţialului pe care îl posedă, fac uz de 
tehnologiile avansate elaborate/achiziţionate, şi impun întreprinderile 
mici şi mijlocii să se confrunte cu provocările descurajatoare stabilite 
de know-how-ul firmelor mari pentru a adopta şi adapta tehnologiile 
noi la necesităţile sale. Acest aspect al dezvoltării inovaţionale capătă 
o importanţă sporită în economiile aflate în procesul de tranziţie şi 
dezvoltare. Şi dacă globalizarea cere să se acorde o atenţie sporită 
aspectului inovaţiei, pentru Micul Business, care este preocupat de 
problemele curente, inovaţia în sensul său radical de schimbare 
capabilă să genereze impact economic şi comercial major, pare a fi 
ceva îndepărtat [4]. În majoritatea firmelor IMM accentul inovaţional 
se plasează pe activităţi elementare ce ţin de îmbunătăţiri tehnologice 
efectuate continuu şi sistematic, - îmbunătăţiri care în ciuda faptului 
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că au un impact neînsemnat asupra inovaţiei radicale, -  sunt 
esenţiale pentru o afacere, pentru a obţine competitivitate şi 
productivitate sporită.  

Problematica dezvoltării inovaţionale este strâns legată de 
succesul lanţului valoric a produsului, la realizarea căruia participă 
firmele-partenere – verigi a lanţului respectiv, printre care şi IMM, 
şi reprezintă preocuparea de bază a furnizorului produsului finit în 
calitate de exponent al eficienţei relaţiei „produs-piaţă”. Anume 
extinderea scopurilor şi implementarea noilor produse şi tehnologii 
are ca impact sporirea competitivităţii şi productivităţii ce rezultă în 
reducerea costurilor şi creşterea marjei lanţului valoric respectiv. În 
această ordine de idei, extinderea scopurilor inovaţionale a micilor 
afaceri devine dificilă datorită limitării posibilităţilor ce ţin de 
însăşi natura IMM, diferită de firmele mari. Fiind implicate în lupta 
zilnică cu incertitudinea pieţei şi a schimbărilor tehnologice, micile 
afaceri sunt incapabile să obţină avantaje competitive în fiecare 
verigă a lanţului valoric. Pentru aşi păstra poziţia concurenţială, 
IMM trebuie să-şi păstreze prezenţa în domeniul de responsabilitate 
directă din cadrul lanţului valoric (producere, realizare etc.), 
asigurând controlul calităţii executării şi mentenanţa 
competitivităţii acestor procese. Concomitent, dezvoltarea 
activităţilor conexe procesului de bază (de ex.: studiul pieţei, 
elaborarea noilor produse/tehnologii, promovarea, comercializarea, 
servicii post-vânzare) urmează să fie asigurată prin finanţarea altor 
organizaţii şi/sau susţinerea capacităţilor externe din afara firmei, 
specializate şi abilitate cu acestea. Astfel, se va reuşi reducerea 
costurilor şi sporirea flexibilităţii IMM. Modelul descris, al 
conceptului promovării afacerii în limitele stricte ale domeniului de 
responsabilitate/activitate, reprezintă diferenţa între IMM şi 
întreprinderile mari ce acţionează într-un spaţiu interconectat cu 
entităţile economice mici şi mijlocii multiple şi diverse după natura 
activităţii, cooptate la lanţul valoric în baza interesului exprimat, şi 
astfel, formând o reţea antreprenorială conform specializării şi 
diviziunii muncii.  

În calitate de exemplu vom prezenta 4 firme corelate, ce 
activează într-o regiune (figura 1). Firmele A şi C sunt întreprinderi 
producătoare, iar B şi D sunt firme comerciale specializate în prestarea 
serviciilor de desfacere a mărfurilor produse de firmele A şi C.  
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Figura 1. Modificarea relaţiilor antreprenoriale 
 
În cazul relaţiilor unilaterale, prezentate în figura 1(a), 

fiecare firmă producătoare din regiunea dată este conectată exclusiv 
la un singur partener abilitat cu comercializarea producţiei fabricate, 
formând două grupuri industrial-comerciale (A+B şi C+D) ce se află 
în rivalitate reciprocă. În consecinţă, se întreprind eforturi notorii şi 
se consumă surse considerabile pentru a depăşi concurentul, a 
diminua incertitudinea pieţei şi a minimiza riscurile comerciale. 
Toate acestea impun costuri sporite care în cadrul firmelor mari pot 
fi reduse prin integrarea verticală – gruparea proceselor de 
producere şi comercializare de la întreprinderile din cadrul lanţului 
valoric. Firmele-partenere preiau rolul de verigă a lanţul valoric, iar 
relaţiile inter-organizaţionale se dezvoltă în formă de diviziune 
structurală internă, unde întreprinderile îndeplinesc sarcinile secţiei 
de fabricare a unei piese sau subansamblu, sau de realizare a unei 
etape din procesul tehnologic integrat de fabricare a produsului finit, 
sau realizează activităţile de comercializare a acestuia.  

Pe de altă parte, pentru IMM, opţiunea reducerii costurilor 
prin intermediul integrării verticale este destul de problematică pe 
motivul capacităţilor limitate a agentului Micului Business de „a fi 
bun în toate”, pentru a gestiona concomitent şi cu aceeaşi eficienţă 
toate procesele şi etapele lanţului valoric.  

În calitate de soluţie pentru sporirea competitivităţii prin 
promovarea inovaţiilor serveşte activitatea prin intermediul reţelelor 
antreprenoriale de tip cluster, prezentate în figura 1(b), care 
întrunesc Întreprinderile Mici şi Mijlocii prin relaţii informale şi 



 80 

formale. În rezultat,  misiunea IMM se „deplasează” de la abordarea 
activităţii economice în condiţii de concurenţă pură spre viziunea 
creşterii prin concurenţă şi cooperare. În această manieră, reţelele 
IMM reuşesc cu succes instituirea lanţurilor valorice în care fluxurile 
informaţionale depăşesc caracterul relaţiilor liniare-unilaterale, 
transformând fiecare firmă în calitate de port informaţional de 
recepţie-emitere a cunoaşterii, creând astfel un mediu inovaţional 
interconectat.  

La fel, fluxurile economice şi informaţionale dintre firmele 
amlasate într-o anumită arie geografică, care se datorează propriu-zis 
amplasării lor geografice apropiate, stimulează formarea clusterelor. 
Alături de lanţul valoric bazat pe diviziunea muncii şi cooperare, prin 
intermediul reţelelor antreprenoriale de tip cluster, IMM pot 
beneficia de efectele cumulării surselor şi vânzărilor, printre care 
crearea secţiei comune de comercializare; promovarea 
managementului inter-departamental, abilitat să sigure conexiunile 
intre subsistemele productiv-comerciale ale firmelor-partenere din 
reţea; crearea reţelelor comune de aprovizionare. În rezultat, 
întreprinderile folosesc resursele de reţea pentru a reuşi o integrare 
efectivă cu diverse întreprinderi, a dezvolta avantaje competitive şi a-
şi lărgi segmentul ocupat pe piaţă.  

Promovarea vectorului de integrare europeană impune 
antreprenoriatul mic şi mijlociu din Republica Moldova se se 
dezvolte în condiţii diferite de situaţia anilor 1990. Riscurile pieţei 
globalizate condiţionează succesul comercial al IMM de 
interacţiunea lor cu operatorii comerţului internaţional. În acelaşi 
timp, piaţa direcţionată spre client, solicită schimbări continue în 
scopul satisfacerii cererii afalte în modificare permanetă şi dicteză un 
ritmul neîntrerupt al proceselor inovaţionale. În aceste condiţii, 
pentru a accelera reajustarea structurală a economiei naţionale 
este necesară susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii de 
excelenţă – firme cu economie de scară (cu creştere anuală superioră 
perioadei precedente). Fiecare din acestea ar putea deveni un „pol de 
creştere” al clusterului IMM (figura 2). Anume dezvoltarea 
capacităţilor concurenţiale a IMM de exceleţă, asistenţa lor în 
stabilirea scopurilor şi direcţiilor strategice, ar permitea gruparea 
forţelor antreprenoriale din arie/regiune în jurul acestor lider şi 
instituirea clusterelor inovaţinale ale IMM. 
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Figura 2. Pol de creştere în baza IMM de excelenţă 
 

Considerăm că pentru realizarea acestui deziderat urmează a 
fi luate în consideraţie următoarele aspecte: 

1. Prezenţa unor obiective clare, pe termen lung, de 
importanţă strategică. Pentru a stimula dezvoltarea IMM şi a susţine 
viabilitatea lor, autorităţile publice trebuie să acorde titlul de 
importanţă strategică de lungă durată problemelor dezvoltării 
antreprenoriatului. Pe parcursul dezvoltării economiei naţionale, 
structura pieţei din Republica Moldova şi mediul concurenţial s-au 
modificat esenţial, ramurile de bază s-au maturizat fiind reprezentate 
de operatori ce decid în baza calculelor proprii asupra factorilor 
concurenţiali, şi dispun de o viziune clară asupra scopurilor 
strategice, determinate în baza punctelor forte şi celor slabe ale 
întreprinderii. Respectiv, se impune schimbarea conceptului de 
management al politicilor economice naţionale, în care ministerelor 
şi altor structuri ai administraţiei publice (centrale şi locale) urmează 
să le revină rolul de susţinere a IMM în promovarea inovaţiei, 
cooperării şi aglomerării antreprenoriale, precum şi a „branding”- 
ului – elaborarea şi promovarea mărcilor comerciale atât pe piaţa 
internă cât şi pe cea externă. Marca comercială recunoscută asigură o 
poziţie stabilă pe piaţă, recunoaşterea de către consumatori şi 
presupune perspective promiţătoare pentru întreprindere. 
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2. Instituirea unui sistem modern de management şi sporirea 
capacităţilor concurenţiale a întreprinderilor mici şi mijlocii. 
Nivelul de dezvoltare a aptitudinilor de bază a competitivităţii 
firmelor reflectă situaţia generală a capacităţii concurenţiale a 
Businessului Mic şi Mijlociu. Acest nivel general se exprimă prin 
durabilitatea generală a avantajelor competitive 
naţionale/regionale/locale din domeniul tehnologiei, mărcilor 
comerciale, serviciilor, personalului, consumatorilor, etc.,  care 
constituie particularităţi ale competitivităţii generale. Pentru 
majoritatea IMM, aceasta impune transformarea în organizaţii 
inovative, aflate în schimbare continuă, cu personal înalt-calificat, 
structuri flexibile, apte să satisfacă cererea consumatorilor. 
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu clienţii implică activităţi de 
promovare a culturii corporative în societate şi familiarizarea 
comunităţii cu valorile firmei. Asemenea modalităţi de cunoaştere 
reciprocă asigură fluxuri cognitive constante, sporeşte fidelitatea 
clienţilor şi permite o dezvoltare durabilă. 

3. Utilizarea diverselor modalităţi da a atrage specialişti înalt-
calificaţi. Competiţia reală este competiţia talentelor. Pentru a 
facilita identificarea şi selectarea celor mai dotaţi specialişti din 
domeniu, este necesară implementarea principiilor ştiinţifice ale 
organizării muncii, distribuirea informaţiilor despre succesele IMM 
şi ramurii în care activează, elucidarea cazurilor de succes care fac 
atractivă afacerea şi filosofia acestei ocupaţii. Buna informare 
permite populaţiei să înţeleagă tendinţele pieţei şi businessului, 
creează exemple pentru imitare şi urmare. În scopul atragerii, 
motivării şi antrenării talentelor, întreprinderile urmează să combine 
diverse măsuri de motivare pe termen scurt şi lung. 

4. Promovarea grupării antreprenoriale regionale şi sporirea 
competitivităţii IMM. Instituirea clusterelor industriale în calitate de 
strategie de sporire a competitivităţii micilor afaceri a fost 
demonstrată de experienţa numeroaselor clustere din lume care au 
contribuit enorm la creşterea economică. Cererea consumatorilor de 
a diversifica şi chiar a individualiza oferta producătorilor ne 
demonstrează că piaţa globalizată nu se poate limita doar la oferta 
firmelor mari. Anume prezenţa IMM permite maximizarea 
satisfacerii cerinţelor particulare. În această ordine de idei, reuniunile 
antreprenoriale de tip cluster facilitează cooperarea între IMM şi 
permite promovarea unor strategii de creştere bazate pe egalitate şi 



 83 

mutualitate. În cluster, fiecare IMM contribuie la coordonarea 
reciprocă, utilizarea în comun a resurselor şi punctelor comune forte 
– toate acestea fortificând esenţial avantajele competitive ale 
partenerilor.   
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ( ПО ДАННЫМ 

КАГУЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АГЕНСТВА 
НМСК)  

 
Oxana MIRON, 

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

Contributions to the compulsory medical insurance funds should be 
made to accounts of the Territorial Agency, located in the region. Based on 
the needs of the region's population, which has a territorial agency, the 
latter will have to enter the local or republican health institutions contracts 
for the provision medical care to insured persons and to pay for these 
services directly from the accumulated funds. 

 
На основании опубликованных ранее результатов 

исследований и выявленных недостатков системы 
финансирования обязательного медицинского страхования, 
нами предлагается  создание Регулирующего Фонда и 
собственно децентрализация финансовых ресурсов, 
аккумулируемых на счетах Национальной Медицинской 
Страховой Компании. 

Согласно предлагаемому нами нововведению, отчисления 
в фонды ОМС должны производиться на счета находящегося в 
данном регионе Территориального  Агентства. Из 
аккумулированных 100% денежных средств 4% перечисляются 
в Регулирующий Фонд НМСК для покрытия бюджетных 
дефицитов Территориальных Агентств республики, а также 1 % 
на административные расходы НМСК. Остальные средства 
Территориального Агентства должны распределяться 
следующим образом:  

 Основной фонд – 90% 
 Фонд профилактических мероприятий – 2% 
 Резервный фонд – 2% 
 Административные расходы –1 % 

Исходя из нужд населения региона, где действует 
Территориальное Агентство, последнее должно будет заключать 
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с местными, либо республиканскими медицинскими 
учреждениями контракты на оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам и оплачивать данные услуги 
непосредственно из накопленных фондов. При возникновении 
дефицитного состояния бюджета Территориального Агентства, 
НМСК будет регулировать ситуацию путём перечисления 
необходимой суммы, обеспечивая своевременную и полную 
оплату медицинских услуг. Накопленные остатки денежных 
средств,  неиспользованные для покрытия стоимости оказанных 
населению медицинских услуг, могут быть использованы для 
предоставления дополнительных льгот при оказании 
медицинской помощи населению, а также на увеличение 
количества и улучшение качества медицинского оборудования и 
на другие цели в рамках предусмотренных законодательством.   

Для подтверждения рациональности вносимого нами 
предложения приведём следующую экономико-математическую 
модель. 

Обозначим поступления в Фонды обязательного 
медицинского страхования следующим образом: 

ix  - поступления в ФОМС в виде процентных взносов от 

работников и работодателей с территории одного 
Территориального Агентства НМСК 

iy  - поступления в ФОМС в виде фиксированных взносов 

населения с территории одного Территориального Агентства 
НМСК 

iz  - поступления в ФОМС в виде бюджетных выплат по 

установленным законодательством определённым  группам 
населения с территории одного Территориального Агентства 
НМСК 

Таким образом,  

iiii Szyx   - сумма всех поступлений в ФОМС с 

территории одного Территориального Агентства НМСК 
Исходя из этого, 

  



12

1

12

1 i
i

i
iii Szyx  -общая сумма всех поступлений в 

ФОМС со всей территории республики. 
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Согласно предлагаемой нами схеме  поступления в ФОМС 
будут в дальнейшем распределяться следующим образом. 

a) Отчисления в центральный офис НМСК 

egii FRVS  04,0  - отчисления в Регулирующий Фонд, 

составляющие 4% от всех поступлений в Фонды от одного 
Территориального Агентства НМСК.  

  egtotal
i

i FRVS 


12

1

04,0  - сумма отчислений в Регулирующий 

Фонд от всех существующих 12-ти  Территориальных Агентств 
НМСК 

Кроме отчислений на создание Регулирующего Фонда, 
Территориальные Агентства должны будут отчислять по 1% на 
административные расходы центрального офиса НМСК: 

AChVS ii  01,0  - отчисления на административные расходы 

центрального офиса НМСК от одного Территориального 
Агентства НМСК. 

  AChVS total
i

i 


12

1

01,0  - общая сумма отчислений на 

административные расходы центрального офиса от всех 
Территориальных Агентств НМСК. 

Таким образом, сумма всех доходов центрального офиса 
НМСК (Z) рассчитывается по следующей формуле: 

ZAChVFRV totalegtotal   

 
b) Распределение доходов одного Территориального 

Агентства НМСК по фондам 
 

FBVS ii  90,0  - отчисления в Основной Фонд 

Территориального Агентства НМСК 

ezii FRVS  02,0  - отчисления в Резервный Фонд 

Территориального Агентства НМСК 

FMPVS ii  02,0  - отчисления в Фонд  Профилактических 

Мер Территориального Агентства НМСК 
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admchVS ii  01,0  - отчисления на административные 

расходы Территориального Агентства НМСК. 
Таким образом, можно определить общую сумму доходов 

одного, отдельно взятого, Территориального Агентства НМСК 

iiieziii TSadmchVFRVFMPVFBV  95,0  

Где iT  - сумма доходов, поступивших в фонды ТА НМСК и 

находящихся в его распоряжении. 





12

1i
i DT  

Где D  - сумма доходов фондов ОМС , находящихся в 
распоряжении всех Территориальных Агентств республики. 

Данные фонды должны быть использованы по назначению 
согласно установленным государством статьям расходов. 

1) Затраты из Основного  фонда 

1a  - оказание доврачебной помощи 

2a  - первичная медицинская помощь  

3a  - амбулаторная медицинская помощь 

4a  - стационарная медицинская помощь 

5a  - другие медицинские услуги 

В данном случае, выплаты из Основного фонда 
Территориального Агентства можно рассчитать по формуле: 





5

1j
ij FBPa  

2) Затраты из Фонда Профилактических Мер 

1b  - меры для снижения риска заболеваний, включая 

иммунизацию и другие первичные и вторичные методы 
профилактики; 

2b  - выполнение профилактических осмотров (скрининг) для 

раннего обнаружения болезни; 

3b  -покупка на основании решения правительства медицинских 

устройств, оборудования, лекарственных средств и расходных 
материалов для проведения мер по снижению риска 
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заболеваний  и лечения в учреждениях общественного 
здравоохранения; 

4b  - другие мероприятия по профилактике и предотвращению 

риска заболеваний. 
В данном случае, выплаты из Фонда Профилактических 

Мер Территориального Агентства можно рассчитать по 
формуле: 





4

1j
ij FMPPb  

3) Затраты из Резервного Фонда 

1c  - покрытие дополнительных расходов, связанных с 

непредвиденными заболеваниями, чей среднегодовой 
процентсредний уровень, рассчитанный в Единой Программе на 
этот год; 

2c  - компенсация разницы между фактическими затратами, 

касающихся оплаты текущих медицинских услуги накопленных 
взносов (ожидаемый доход) в основной фонд. 

3c  - другие расходы. 

Выплаты из Резервного Фонда рассчитываются 
следующим образом: 





3

1j
ezij FRPc  

4) Затраты на административные расходы 
Территориального Агентства  

1d   - оплата труда персонала Территориального Агентства; 

2d  - покрытие командировочных расходов; 

3d  - поддержание информационной системы и организационной 

инфраструктуры; 

4d  - осуществление контроля качества медицинских услуг и 

соответствующих проверок; операционные расходы; 

5d  - приобретение основных средств, необходимого 

оборудования с осуществлением амортизационных отчислений. 

6d  - хозяйственные расходы; 
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7d  - обучение и повышение квалификации кадров; 

8d  - другие расходы связанные с управлением 

Территориальным Агентством. 
Сумма затрат на управление Территориальным 

Агентством может быть рассчитана по формуле: 





8

1j
ij admchPd  

Таким образом, суммируя все затраты Территориального 
Агентства получаем следующую формулу: 

iieziii KadmchPFRPFMPPFBP   

Поскольку данных Территориальных Агентств  - 12, то 
можем рассчитать общую сумму выплат всех Территориальных 
Агентств   по всей территории республики. 
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1i
i MK  

  MdcbaadmchPFRPFMPPFBP
i j

j
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j
j
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i

ieziii 
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12

1

 
Где M  - общая сумма выплат всех Территориальных Агентств. 

Подобным образом рассчитаем выплаты из 
Регулирующего Фонда  и на административные расходы 
центрального офиса НМСК. 

1. Затраты из Регулирующего  Фонда 

1l  - затраты на медицинскую помощь населению в 

исключительных случаях, при форс-мажорных обстоятельствах 

2l  - затраты на покрытие дефицитов бюджетов 

Территориальных Агентств для оплаты медицинских услуг, 
сверх имеющихся Резервных Фондов 

3l  - затраты на развитие качества оказания медицинских услуг, 

покупку нового оборудования, внедрения специальных 
программ на республиканском уровне для равномерного 
развития уровня оказания медицинской помощи во всех районах 
республики. 
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Общая сумма выплат из Регулирующего Фонда 
рассчитывается следующим образом: 





3

1j

egj PFRl  

2. Затраты на административные расходы 
центрального офиса НМСК  

1k - оплата труда персонала Центрального Офиса НМСК 

2k  - покрытие командировочных расходов;; 

3k  - поддержание информационной системы и организационной 

инфраструктуры; 

4k  - осуществление контроля качества медицинских услуг и 

соответствующих проверок; операционные расходы; 

5k  - приобретение основных средств, необходимого 

оборудования с осуществлением амортизационных отчислений. 

6k  - хозяйственные расходы; 

7k  - обучение и повышение квалификации кадров; 

8k  - другие расходы связанные с управлением Центральным  

Офисом НМСК 
Сумма всех возможных административных затрат 

Центрального Офиса НМСК может быть вычислена по 
формуле: 





8

1j
j AChPk  

Таким образом, сумма всех расходов Центрального Офиса 
НМСК ( R ) составит: 





8

1

3

1 j
j

j
jeg RklPChAPFR  

 
Исходя из того, что, согласно национальному 

законодательству, НМСК является бесприбыльной 
организацией, доходы данной организации должны равняться 
расходам. Из этого вытекает, что доходы любого фонда должны 
равняться выплатам из этого фонда. Следовательно, согласно 
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предлагаемой нами новой схеме перераспределения финансовых 
потоков в сфере ОМС расчёты будут выглядеть следующим 
образом:  

a) На уровне Территориального Агентства  
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То есть, сумма доходов одного Территориального 

Агентства  должна равняться сумме его расходов ii KT  . 

Поскольку, сумма расходов равняется ii KS  95,0 , то мы 

приходим к следующему равенству  
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D  - сумма доходов фондов ОМС , находящихся в 
распоряжении всех Территориальных Агентств республики. 
M  - общая сумма выплат всех Территориальных Агентств. 

b) На уровне центрального офиса НМСК. 
Поскольку сумма всех расходов центрального офиса 

НМСК рассчитывается по следующей формуле 
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А доходы могут быть рассчитаны следующим образом 
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egitotalegtotal ZAChVFRVAChVFRV , подставив в 

формулу значения , мы получит данное  равенство 
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Где R  - сумма всех расходов центрального офиса НМСК,  
Z - сумма всех доходов центрального офиса НМСК.  

Исходя из проделанных расчетов, получаем равенство 
сумм доходов Территориальных Агентств и центрального офиса 
НМСК и их расходов. 
 

RMZD   
Подставив в формулы значения, получаем тождественное 

равенство 
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Таким образом, поскольку от внедрения предложенной 
схемы  перераспределения финансовых потоков в системе ОМС 
, общая сумма денежных средств останется неизменной, мы 
можем высчитать значения доходов и расходов как 
Территориальных Агентств, так и центрального офиса НМСК 

Рассмотрим как отразится на Территориальном Агентстве 
предлагаемое нами нововведение. Используя данные отчетов 
Кагульского Территориального Агентства рассчитаем суммы 
финансовых потоков согласно предлагаемой математической 
модели. 

Поступления в ФОМС в виде процентных взносов от 
работников и работодателей с территории Территориального 
Агентства НМСК Кахул за 2010 год : 

ix = 37,2 млн. лей. 

Поступления в ФОМС в виде фиксированных взносов 
населения с территории Территориального Агентства НМСК 
Кахул за 2010 год : 

iy = 2,4 млн. лей. 
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Поступления в ФОМС в виде бюджетных выплат по 
установленным законодательством определённым  группам 
населения с территории Территориального Агентства НМСК 
Кахул за 2010 год : 

iz  = 93,2 млн. лей. 

Таким образом, сумма всех поступлений в ФОМС с 
территории Кагульского Территориального Агентства НМСК  за 
2010 год составит:  

iiii Szyx   =37,2 + 2,4 + 93,2= 132,8 млн.лей 

Согласно предлагаемой нами модели суммы поступившие 
в распоряжение Кахульского Территориального Агентства 
будут в дальнейшем распределяться следующим образом. 

a) Отчисления в центральный офис НМСК 
Рассчитаем отчисления в Регулирующий Фонд, 

составляющие 4% от всех поступлений в Фонды от каждого 
Территориального Агентства НМСК.  Таким образом от 
Кахульского Территориального Агентства НМСК в 2010 году в 
Регулирующий Фонд поступила бы следующая сумма: 

egii FRVS  04,0 = 132,8 * 0,04 = 5,3 млн. лей 

Кроме отчислений на создание Регулирующего Фонда, 
Кахульское Территориальное Агентство должно отчислить 1% 
на административные расходы центрального офиса НМСК: 

AChVS ii  01,0 = 132,8 * 0,01 = 1,3 млн. лей 

Суммирую данные отчисления рассчитаем общую сумму 
финансовых средств перечисляемых Центральному офису 
НМСК от Кахульского Территориального Агентства: 
5,3 + 1,3 = 6,6 млн.лей 

Далее рассчитаем суммы денежных средств, оставшихся в 
Кахульском Территориальном Агентстве и их распределение по 
фондам. 

b) Распределение доходов одного Территориального 
Агентства НМСК по фондам 

 
Отчисления в Основной Фонд Кахульского 

Территориального Агентства FBVS ii  90,0  = 132,8* 0,9 = 

119,5 млн. лей 
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Отчисления в Резервный Фонд Кахульского 
Территориального Агентства НМСК 

ezii FRVS  02,0 = 132,8*0,02 = 2,7 млн. лей 

Отчисления в Фонд  Профилактических Мер Кахульского 
Территориального Агентства НМСК  

FMPVS ii  02,0  = 132,8*0,02 = 2,7 млн. лей  

Отчисления на административные расходы Кахульского 
Территориального Агентства НМСК. 

admchVS ii  01,0  = 132,8*0,01 = 1,3 млн. лей 

Таким образом, можно определить общую сумму доходов 
одного, отдельно взятого, Кахульского Территориального 
Агентства НМСК 

iiieziii TSadmchVFRVFMPVFBV  95,0 = 119,5 +2,7 + 

2,7+ 1,3 =126,2 млн. лей 
Если сравнить данные возможные доходы Кахульского 

Территориального Агентства, которые согласно предложенной 
нами модели должны быть в распоряжении данного Агентства 
для покрытия расходов связанных с оказанием медицинской 
помощи населению, с имеющимися на данный момент 
расходами НМСК по анализируемой территории выявим 
следующую разницу. 

Расходы Кахульского Территориального Агентства на 
данный момент составляют  92,1 млн. лей, причём при 
рассмотрении структуры этих расходов в таблице 3.2 по статьям 
расходов, выявляется, что все они относятся к расходам из 
Основного Фонда НМСК. Поэтому сравним   сумму, реально 
использованную НМСК в 2010 году на расходы по данной 
территории с суммой, которая будет направлена на оплату 
медицинской помощи из Основного Фонда Кахульского 
Территориального Агентства, рассчитанной по нашей модели. 

119,5 - 92,1 = + 27,4 млн.лей 
Согласно приведённым расчётам,  изучаемое 

Территориальное Агентство могло бы получить на оплату 
оказания медицинской помощи населению Кахульского и 
Кантемирского районов на 27,7 млн. лей больше чем на данный 
момент. 
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Если к выявленной разнице добавить суммы из 
Резервного Фонда  и Фонда профилактических мер, плюс суммы 
на административные расходы Кагульского Территориального 
Агентства то получим следующую картину: 

27,4 + 2,7 + 2,7 + 1,3 = 34,1 млн. лей 
Рассчитанная нами сумма является финансовым резервом 

Кахульского Территориального Агентства, которым оно сможет 
воспользоваться для улучшения финансирования медицинских 
услуг в Кахульском и Кантемирском районах, если будет 
использована предложенная нами схема перераспределения 
финансовых потоков в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Рассмотрим ещё один немаловажный аспект, возможный 
размер Регулирующего Фонда на национальном уровне.  

Если исходить из размера доходов и расходов ФОМС за 
2010 год( 3383468,7 тыс. лей или 3383,47 млн. лей), 
утверждённых в Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pe anul 2010, nr. 128-XVIII din 23.12.2009, можем 
рассчитать как сумму перечисленную  всеми Территориальными 
Агентствами на административные расходы  Центрального 
Офиса НМСК, так и собственно размер Регулирующего Фонда. 

Сумма отчислений в Регулирующий Фонд от всех 
существующих 12-ти  Территориальных Агентств НМСК 

  egtotal
i

i FRVS 


12

1

04,0 = 3383,47 * 0,04 = 135,34 млн. лей 

Общая сумма отчислений на административные 
расходы центрального офиса от всех Территориальных 
Агентств НМСК 

   AChVS total
i

i 


12

1

01,0  = 3383,47 * 0,01 = 33,83 млн.лей  

Таким образом, сумма всех доходов центрального офиса 
НМСК (Z) рассчитывается по следующей формуле: 

ZAChVFRV totalegtotal   

 
Z = 135,34 + 33,83 = 169,17 млн.лей. 

Подводя итоги приведённых расчётов, можно сделать 
вывод, что предложенная модель перераспределения 
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финансовых потоков внутри национальной системы 
обязательного медицинского страхования  путём 
децентрализации будет выгодна  участникам данной системы 
как на макро- так и на микроуровне. Территориальные 
Агентства получать дополнительные возможности управления 
финансовыми ресурсами на местах, а Центральный Офис НМСК 
имея в своём распоряжении Регулирующий Фонд в размере 135 
млн. лей с дальнейшим ежегодным его увеличением сможет 
координировать финансовую деятельность Территориальных 
Агентств во избежание дефицитных состояний бюджетов  
данных Агентств. 
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COMUNICAREA PE PLAN EXTERN-ELEMENT 
PRIMORDIAL ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 
Serghei CUBREACOV, 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
Iulia VICOL,  

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 
La communication externe place l'entreprise dans l'environnement 

extérieur dans lequel elle opère. Elle se réfère à la stratégie de gestion de la 
communication, appliquée par chaque organisation pour faire passer leurs 
messages au grand public. On peut mentionné quelques activités de 
communication de gestion externe ayant un impact significatif sur l'activité 
économique de la société: 

Relations publiques, étant présentées plusieurs techniques utilisées 
comme le communiqué de presse, le dossier de presse, la conférence de 
presse, le test de l’image, l'identité, qui est la réalité objective d'une 
organisation, la publicité, les relations presse, comme l'un des éléments 
fondamentaux des relations publiques, l’organisation d'événements publics, 
l'identité de l'image de l'organisation, le conseil, dont dépend en grande 
partie la réussite du plan de relations publiques. Il s’agit de services de 
consultation fournis par les gestionnaires de relations publiques aux autres 
gestionnaires de l'organisation. 

 
Rolul comunicării în realizarea propriilor strategii care şi le 

stabileşte agentul economic este unul primordial. Funcţiile 
îndeplinite de către aceasta în activitatea managerială pot fi definite 
în felul următor: 

- Funcţia de informare - organizaţiile au nevoie de 
interacţiuni in mediul exterior in care funcţionează si in mediul 
interior intre părţile ei componente. Managerul este pus in faţa 
monitorizării a doua tipuri de informaţie: informaţia externă — 
trimisă si primită prin intermediul activităţilor de marketing, reclama, 
aprovizionare, relaţii publice etc. si informaţia internă, care circulă 
prin canalele formale si informale de comunicare. 

- Funcţia de comandă si instruire - funcţii ale comunicării ce 
se referă la modalităţile prin care managerii se asigură că oamenii si 
subdiviziunile acţionează continuu in direcţia atingerii obiectivelor 
organizaţiei. 
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- Funcţia de influenţare, convingere, îndrumare si sfătuire - 
prin aceste funcţii se realizează feluri specifice de control asupra 
informaţiei si asupra comportării membrilor organizaţiei. 

- Funcţia de integrare si menţinere - funcţii ce trebuie privite 
prin prisma păstrării organizaţiei in stare operaţionala prin 
cursivitatea informaţiei; folosirea corecta a canalelor de comunicare 
pentru a evita încărcarea cu informaţie inutila; sortarea si verificarea 
datelor; integrarea părţilor in întreg prin raportarea lor la acesta si la 
contextul in care părţile trebuie să funcţioneze. 

Din punct de vedere al mediului şi publicului cu care 
interacţionează, comunicarea este direcţionată spre proprii angajaţi, fiind 
definită drept comunicare internă şi spre cei care nu fac parte din 
întreprindere, tip de comunicare definit drept comunicare externă. 

Comunicarea internă este un set de forme si procese de 
comunicare în cadrul unei organizaţii. Ea are scopul de a trimite către 
categoriile de public intern mesajele potrivite pe care organizaţia 
doreşte să le difuzeze în societate. Printre beneficiile programelor de 
comunicare internă trebuie menţionată în primul rînd asigurarea 
eficienţei. Stabilirea unui climat de lucru şi de cooperare optim, 
deschis, bazat pe colaborare şi înţelegere are efect direct asupra 
eficientizării activităţii. Prin comunicarea internă este sprijinită mai 
buna performanţă a fiecărui angajat - care are atît informaţia necesară 
în realizarea activităţii cît şi înţelegerea asupra organizaţiei, asupra 
direcţiei în care aceasta se îndreaptă, asupra standardelor la care 
trebuie să se raporteze. Angajaţii organizaţiei sunt, de asemenea, 
membri ai societăţii şi ai comunităţilor locale, citesc zilnic presa, şi 
sunt – în unele cazuri – şi „clienţi” ai organizaţiei. În ambele cazuri, 
aceştia primesc şi transmit la rîndul lor mesaje publicului larg. 
Opinia lor despre organizaţie reprezintă, în majoritatea cazurilor, o 
oglindire a imaginii pe care o are organizaţia în faţa societăţii. Este, 
de asemenea, un instrument strategic care contribuie la realizarea 
obiectivelor organizaţionale: 

- prin informaţiile în cadrul organizaţiei cît mai accesibil cu 
putinţă pentru toată lumea, de exemplu, folosind un limbaj clar, 
adecvat pentru grupul ţintă; 

- promovarea comunicării în toate direcţiile (sus-jos, de jos în 
sus şi orizontală), p. ex. organizarea de grupuri de lucru, încurajarea 
de management pentru a colecta semnalele de personal; 



 99 

- dezvoltarea unei reţele de comunicare în cadrul organizaţiei, 
de exemplu, specificînd care sunt interlocutori în comunicare în 
cadrul departamentelor; 

- convinge toţi angajaţii de rolul lor în comunicare, de 
exemplu, prin sprijinirea ei atunci cînd fac o prezentare ... 

- dezvoltarea unor instrumente de sprijin operaţional, de 
exemplu, prin crearea unui model de plan de comunicare;  

- prin controlul branding-ului intern (ţine de imagine) a 
organizaţiei, ca de exemplu. comunicarea viziunii, misiunii, realizării 
proiectelor şi organizării de activităţi de masă cu personalul. 

Comunicare externă, la rîndul ei, este un set de forme şi 
procese de comunicare a unei organizaţii cu lumea din afara. Acest 
lucru este mai mult decît comunicarea directă cu cetăţenii prin 
scrisori, dosare şi pagini web. Comunicarea externă cuprinde, de 
asemenea şi relaţiile publice, comunicarea de imagine a organizaţiei. 
Ea se referă la strategia de gestionare a comunicării, pe care orişice 
organizaţie o aplică cu scopul de a transmite publicului larg mesajele 
proprii. Orice fel de informaţie, consultare, anunţ, broşură, scrisoare, 
întîlnire şi orice formă de contact între persoanele sau lucrurile din 
organizaţie şi cei din afara acesteia face sau trebuie să facă parte din 
strategia de comunicare externă. Un bun director de comunicare 
trebuie să adopte toate tehnicile de management pentru ca 
mecanismul comunicării externe să funcţioneze eficient. 

Se poate de vorbit despre cîteva activităţi de comunicare 
managerială externă cu impact deosebit asupra activităţii economice 
a firmei. 

Relaţii publice, activitate chemată de a promova înţelegerea 
reciprocă între o organizaţie şi mediul său. Ea poate avea obiective 
diferite, inclusiv: 

- formularea pentru publicul larg a politicii organizaţiei; 
- organizarea dialogului cu mediul extern al firmei; 
- îmbunătăţea reputaţiei sau imaginii organizaţiei. 
Acest ultim punct este cel mai important în ceea ce priveşte 

comunicarea corporativă. 
Necătînd la faptul că pentru a informa un anumit public sau 

chiar de a influenţa imaginea lor asupra organizaţiei relaţiile publice 
utilizează atît comunicarea internă cît şi externă, accentul totuşi fiind 
pus pe comunicarea externă.  

Cele mai importante caracteristici ale relaţiilor publice sunt: 
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a) deliberarea: activitatea de relaţii publice are caracter 
intenţional, este rezultatul unor cercetări si vizează informarea, 
influenţarea si obţinerea unui răspuns din partea publicului; 

b) planificarea: resursele oricărei organizaţii sunt limitate, atît 
in ceea ce priveşte resursele financiare si umane, cit si in ceea ce 
priveşte echipamentele si timpul; 

c) performanta: performanta echipei de relaţii publice si 
rezultatele ei sunt direct legate de performanta organizaţiei client. 
Ignorarea sau periclitarea intereselor publice de către o organizaţie 
grevează asupra rezultatelor strategiilor de relaţii publice; 

d) comunicarea bilaterala: relaţiile publice au la baza preluarea 
informaţiilor din mediul in care operează organizaţia, transmiterea de 
noi informaţii si urmărirea feed-back-ului acestora; 

e) interesul public: motivaţia activităţii de relaţii publice este 
satisfacerea nevoilor publicului si nu neapărat obţinerea cu orice preţ 
de beneficii; 

f) dimensiunea manageriala: eficienta activităţilor de relaţii 
publice creste in măsura in care decizia cu privire la acestea se ia la 
nivelele superioare ale organizaţiei. 

Comunicarea bilaterala nu este singura modalitate de 
comunicare de relaţii publice. Comunicarea poate fi făcuta si intr-un 
singur sens, aşadar fără sa se urmărească obţinerea unui răspuns din 
partea receptorului. 

În ansamblul de comunicări ale unei organizaţii, în mod ideal, 
relaţiile publice ar trebui să fie orientate către interesul public. Aceasta 
nu înseamnă, evident, ca relaţiile publice ar ignora interesele 
organizaţiei. Ce este specific relaţiilor publice este ca orice decizie are la 
baza, pe lîngă alte elemente, importanta respectării interesului public. 

Iată cîteva tehnici utilizate în relaţii publice: 
- Comunicat de presă: cea mai simplă şi des utilizată modalitate 

de relaţii publice. Ea vorbeşte către mass-media. Aceasta trebuie să 
conţină informaţii reale scrise într-un mesaj concis şi bine structurat. 

- Kitul de presă: el conţine informaţii mai complexe. Acesta 
poate prezenta informaţii despre istoria companiei, realizările şi 
prognozele de dezvoltare, gama de produse sau servicii, articole 
despre afaceri, localizarea geografică, oficialii, fotografii, etc.  

- Conferinţa de presă este o întîlnire cu jurnaliştii pentru a le 
oferi informaţii despre companie. 
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- Testarea de produse: compania îi invită pe jurnalişti să 
încerce produsele sale. Acest lucru le permite acestora de a obţine o 
imagine clară despre produse. Scopul acestei măsuri este de a se 
finaliza cu anumite articole despre companie şi produsele sale. 

Unul dintre conceptele de relaţii publice cele mai vehiculate 
este acela de imagine. Se vorbeşte de imaginea partidelor, 
guvernelor, pînă si a ţărilor, de imaginea firmelor, a anumitor 
organizaţii non-profit sau chiar a unor sectoare in întregul lor. Mai 
puţin se vorbeşte despre imaginea unui produs sau serviciu, a unui 
proiect non-profit sau a unei politici publice. 

Imaginea organizaţională este un complex constituit din istoria 
organizaţiei, succesele si stabilitatea ei din punct de vedere financiar, 
calitatea ofertei sale, reputaţia sa ca angajator, responsabilitatea 
sociala, eforturile de cercetare etc. Imaginea organizaţională este 
esenţială in relaţiile cu presa, este foarte importanta in relaţia cu 
finanţatorii (fie ei investitori, donatori, membri, instituţii financiare 
internaţionale etc.), cu clienţii. 

Imaginea de produs este si ea un complex alcătuit din calitatea 
produsului, efortul tehnologic depus pentru obţinerea ei, ambalajul, 
punctele de distribuţie, volumul vînzărilor etc. Foarte importantă în 
procesul de promovare şi realizare a mărfurilor şi serviciilor, 
imaginea de produs este rezultatul întregului proces de comunicare 
de marketing, care cuprinde, alături de relaţiile publice, reclama, 
promovarea vînzărilor si vizarea personală. 

Fiecare întreprindere încearcă de a asigura o livrare perfectă. 
Astăzi, succesul unei organizaţii cu lumea din afara nu mai depinde 
numai de calitatea produselor sau serviciilor sale. Imaginea 
companiei în sine este, de asemenea, un factor de succes. 

Imaginea unei organizaţii reprezintă opiniile mediului extern 
privind locul şi rolul întreprinderii în cadrul relaţiilor economice în care 
activează, gradul de credibilitate, calitatea mărfurilor şi serviciilor etc.  

La acest subiect este necesar de subliniat că, problema de imagine 
există nu numai pentru mediul extern, dar şi pentru cel intern şi poate 
exista o diferenţă esenţială între imaginea internă şi cea externă. 

Identitatea este realitatea obiectivă a unei organizaţii: 
structura, cultura, solvabilitatea acesteia, calitatea politicii de 
personal şi de livrare de servicii, gradul de inovare ş.a. Imaginea şi 
identitatea sunt strîns legate. Într-adevăr, publicul creează o imagine 
nu numai prin experienţa sa cu organizaţia sau experienţa altora, dar, 
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de asemenea, pe bază de dovezi a identităţii companiei. În activitatea 
de îmbunătăţire a imaginii organizaţiei, trebuie să se ia în 
considerare, de asemenea, identitatea, dacă imaginea organizaţiei 
este nefavorabilă, este posibil ca unele aspecte ale identităţii să fie 
fundamental greşite. Desigur, nu ar trebui să se excludă o percepţie 
greşită din partea publicului, însă în această situaţie trebuie atent 
monitorizate mesajele transmise şi canalele utilizate. 

Esenţial pentru succesul întregului proiect este mixul de relaţii 
publice. Mixul de relaţii publice conţine instrumentele utilizabile 
pentru realizarea planului de relaţii publice: publicitatea, lobby, 
organizarea de evenimente publice etc. Ponderea fiecăruia dintre ele 
variază de la un proiect la altul, de la o organizaţie la alta. Succesul 
planului de relaţii publice este determinat de justeţea compoziţiei 
mixului de relaţii publice, de capacitatea managerului responsabil de 
a poziţiona corect valoarea fiecărui instrument de relaţii publice si de 
integrabilitatea mixului de relaţii publice in strategia generala de 
comunicare a organizaţiei. 

Publicitatea este instrumentul de relaţii publice prin care 
organizaţia lansează mesaje prin intermediul mijloacelor de 
informare in masă relativ cu cele mai mici costuri. Definiţiile clasice 
ale publicitarii insistă pe caracterul său gratuit, in special pentru a o 
diferenţia de reclamă. Daca limităm publicitatea la mesajele 
transmise prin intermediul publicaţiilor care nu aparţin organizaţiei 
(relaţia cu presa), definiţia este corecta. Însa, avînd in vedere că tot 
mai multe organizaţii, fie ele publice, non-profit sau de afaceri 
editează publicaţii sau folosesc propriile pagini web pentru a 
comunica cu publicul şi avînd in vedere că această creare de spaţiu 
editorial implică anumite costuri, se poate de spus că publicitatea nu 
are întotdeauna caracter gratuit. Totuşi, în raport cu reclama, 
costurile respective sunt comparativ mai mici. De aceea, publicitatea 
este la îndemna oricărui tip de organizaţie. 

Relaţiile cu presa sunt unul din elementele fundamentale ale 
relaţiilor publice. Comunicarea cu presa se desfăşoare prin intermediul 
dosarelor de presă, comunicatelor de presă, discursuri, conferinţe de 
presa. Fundamentală in cazul relaţiilor cu presa este instituţia 
purtătorului de cuvînt. Aceasta reprezintă integral organizaţia in faţa 
presei, chiar daca nu este singurul care poate vorbi acesteia. 
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Prin însăşi apariţia unui purtător de cuvînt în interiorul unei 
organizaţii, ea recunoaşte implicit caracterul strategic al comunicării 
cu presa si necesitatea limitării acesteia la forme autorizate. 

Organizarea de evenimente publice: măsură costisitoare dar 
foarte important instrument de relaţii publice. Atît instituţiile publice, 
cît şi organizaţiile de afaceri si cele nonprofit acordă o atenţie 
specială acestui tip de comunicare si utilizează adesea o bună parte 
din bugetele de relaţii publice pentru organizarea de conferinţe, 
seminare, celebrare de aniversări, expoziţii, serate de binefacere, 
concursuri, lansări etc. Organizarea de evenimente publice are adesea 
rolul de a sprijini aplicarea altor instrumente de relaţii publice: 
publicitatea poate folosi cu succes anunţarea si relatarea 
evenimentelor, pentru întîlniri directe intre persoanele cu influenţă în 
structurile puterii si conducerea organizaţiei respective etc. 

Identitatea imaginii organizaţionale se refera la o serie de 
standarde, de la identitatea vizuală a materialelor de comunicare si 
chiar a produselor, pînă la comportamentul angajaţilor, inclusiv şi cu 
publicul extern, clădirile şi chiar vehiculele organizaţiei. Identitatea 
vizuală conţine o serie de elemente de tipul logo-ului (logo-urilor), 
culori, caractere (formate de literă), tipul de hîrtie folosită etc., care 
apar pe materialele de comunicare: papetăria, broşurile, formularele 
oficiale, cărţile de vizita, pagini web etc. Unificarea acestui tip de 
mesaje este foarte importanta in construcţia unei imagini clare a 
organizaţiei si in transmiterea acestei imagini către public.  

Consultanţa este unul dintre instrumentele de care depinde în 
cea mai mare măsură succesul planului de relaţii publice. Este vorba 
de serviciile de consultanţă pe care managerii de relaţii publice le 
acordă celorlalţi manageri ai organizaţiei. În cazul instituţiilor 
publice, deciziile au prin natura lor un impact public direct, unde 
succesul unei politici sau imaginea publică a unei personalităţi poate 
depinde de o singură ieşire „în faţa presei”. 

Participarea sau iniţierea de proiecte in folosul comunităţii. 
Agenţii economice deseori consumă bugete importante pe sprijinirea 
si finanţarea unor activităţi caritabile desfăşurate de obicei de 
organizaţii non-profit. Alături de sponsorizări fie pentru proiecte 
determinate, fie pentru cheltuielile administrative ale anumitor 
organizaţii non-profit - organizaţiile de afaceri intră in parteneriate 
cu fundaţii sau asociaţii pentru promovarea anumitor cauze si chiar 
finanţează anumite proiecte prin transferarea unor angajaţi la 
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fundaţiile partenere si suportarea tuturor cheltuielilor de salarizare a 
acestora. În lumea occidentală sunt curente parteneriatele dintre 
firmele de relaţii publice si organizaţiile non-profit care iniţiază 
campanii de strîngere de fonduri.  

Relaţiile cu liderii de opinie trebuie sa constituie un capitol 
special al relaţiilor publice, in măsura in care aceştia sunt persoane 
care pot retransmite mesajul, îl pot deforma sau pot constitui bariere 
în transmiterea acestuia. Publicitatea este în mare măsura un 
instrument eficient de comunicare către aceasta categorie de public; 
dată fiind însă importanţa acestei categorii, este necesară utilizarea 
tuturor canalelor de comunicare către acesta, iar folosirea canalelor 
personale poate fi decisiva. Este ceea ce fac companiile de produse 
medicale atunci cînd lansează campanii de informare către medici. 
La fel, organizaţiile non-profit pot aborda direct liderii de opinie 
pentru promovarea unor cauze. Activitatea în domeniul afacerilor 
publice solicită un grad înalt de răspundere etică. Aceasta include 
consilierea superiorilor ierarhici cu privire la un comportament 
adecvat normelor de relaţii publice şi aşteptărilor publicului. Dar 
pentru ca sfatul să fie acceptat şi urmat cu bună credinţă, 
credibilitatea consultantului de relaţii cu publicul este decisivă. De 
aceea, chiar dacă are adevăruri neplăcute de spus, agentul de relaţii 
cu publicul trebuie să le releve cu tact, cu corectitudine şi la timp. 
Presa şi publicul aşteaptă o informaţie credibilă. De la purtătorul de 
cuvînt se aşteaptă un mesaj clar şi onest. 
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The human factor must be the basis of any research in the 

development and evolution of economic system. In this way, addressing the 
issue of employment is a priority of any research. Because one of the 
biggest problems of humanity in our day is the inability of the latter to use 
successfully, the main economic growth and development resource: the 
workforce. Creating conditions for employment factor to be active and 
creative is one of the major socio-economic problems facing all the world 
countries today.   

 
O vorbă populară spune că „Munca şi numai munca este 

izvorul libertăţii şi al fericirii”. Este normal să fie aşa, deoarece este 
unanim recunoscut că de muncă depinde astăzi dezvoltarea oricărei 
naţiuni, îmbogăţirea stării materiale şi morale a omului, consideraţie 
de care se poate bucura în lume, relaţiile sale în societate, prietenii pe 
care şi-i face, într-un cuvânt libertatea şi fericirea sa. Dar o societate 
avansează cu atât mai rapid cu cît poate să asigure cu lucru forţa sa 
de muncă şi în special cu cît va putea atrage „integral” resursele 
umane în activităţi utile şi eficiente. Ocupare „integral” a forţei de 
muncă nu presupune o ocupare în proporţie de 100 % ci una în jur de 
95-98%, lucru ce asigură un şomaj minim de 2-5%, şomaj care este 
considerat de majoritatea macroeconomiştilor ca un „rău necesar 
economiei de piaţă” (6;699) 

Republica Moldova se confruntă şi ea cu o criză a ocupării 
forţei de muncă, chiar şi în condiţiile creşterii economice înregistrate 
în ultimul timp şi această situaţie s-a agravat odată cu declanşarea 
crizei internaţionale. În această perioadă s-au produs mutaţii 
deosebite în structura forţei de muncă, comparativ cu perioada 
anterioară. Din acest motiv, în cadrul unei analize complete asupra 
ocupării forţei de muncă, în perioada menţionată, este deosebit de 
important să analizăm modul în care a evoluat forţa de muncă, 
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indicator al potenţialului productiv maxim şi forţa motrică în cadrul 
economiei naţionale. Vom urmări, în special, factorii care afectează 
mărimea forţei de muncă: populaţia şi gradul de participare la 
activitatea economică. Specificul unei societăţi este dat de mărimea 
populaţiei şi de caracteristicile acesteia (demografice, socio-
economice, de instruire). Trebuie să ne cunoaştem atât cantitativ cât 
şi calitativ, pentru a adapta politicile de dezvoltare la situaţia 
societăţii actuale. Este folositor să ştim din câte femei şi din câţi 
bărbaţi este alcătuită populaţia Republicii Moldova, câţi sunt copii, 
tineri sau vârstnici, care este nivelul de instruire al populaţiei, câţi 
lucrează şi în ce domenii de activitate. Respectiv aceeaşi informaţie 
este necesară şi pentru regiunea de Sud. Nivelul producţiei depinde 
de numărul de oameni angajaţi, de numărul de ore lucrate, de 
educaţie, de pregătire şi de calitatea echipamentului folosit.  

 
Tabelul 1 

Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după participarea 
la activitatea economică, perioada 2006-2010 

PERIOADA INDICATORI 
2006 2007 2008 2009 2010 

Total 1357,2 1313,9 1302,8 1265,4 1235,4 
Bărbaţi 690,3 663,0 658,8 648,5 630,6 

1. Populaţie 
activă  
(mii pers.) Femei 666,9 650,9 644,0 616,8 604,8 

Total 1257,3 1247,2 1251,0 1184,4 1143,4 
Bărbaţi 628,6 621,5 628,7 597,7 573,3 

a) Populaţia 
ocupată  
 (mii pers.) Femei 628,7 625,7 622,3 586,7 570,1 

Total 99,9 66,7 51,8 81,0 92,0 
Bărbaţi 61,7 41,5 30,0 50,8 57,3 

b) Şomeri 
BIM  
(mii pers.) Femei 38,2 25,2 21,8 30,2 34,7 

Total 100 100 100 100 100 
Bărbaţi 50,9 50,5 50,6 51,3 51,0 

2. Rata de 
activitate (%) 

Femei 49,1 49,5 49,4 48,7 49,0 
Total 92,6 94,9 96,0 93,6 92,6 
Bărbaţi 46,4 47,3 48,3 47,2 46,4 

a) Rata de    
ocupare (%) 

Femei 46,3 47,6 47,7 46,4 46,1 
Total 7,4 5,1 4,0 6,4 7,4 
Bărbaţi 4,5 3,2 2,3 4,1 4,6 

b) Rata 
şomajului 
BIM  (%) Femei 2,9 1,9 1,7 2,3 2,8 

 
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

 



 107 

Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă 
din ţara noastră am utilizat, în special, serii de date statistice din 
Ancheta asupra forţei de muncă. Datele din Ancheta asupra forţei de 
muncă se folosesc pentru determinarea (cu periodicitate trimestrială 
şi anuală) a populaţiei active totale (formată din populaţia ocupată 
totală plus şomerii în sens BIM - şomeri definiţi conform 
recomandărilor Biroului Internaţional al Muncii). Ancheta asupra 
forţei de muncă asigură comparabilitate în timp, la nivel naţional, 
regional şi internaţional. În condiţiile diferenţelor metodologice 
prezentate, principalii indicatori determinaţi pe baza celor două surse 
de date se prezintă conform Tab. 1. 

Populaţia activă a Republicii Moldova este într-un proces lent 
de scădere. În tot acest răstimp populaţia activă totală a scăzut cu 
peste 121,8 mii persoane. Preconizăm că o scădere viitoare a 
populaţiei active (conform tendinţei existente) va afecta grupurile de 
vârstă tânără. Între timp, se observă şi o scădere a populaţiei ocupate 
cu 113,9 mii persoane, atât prin rândurile bărbaţilor (55,3 mii 
persoane) cît şi prin rândurile femeilor (58,6 mii persoane). Dar e un 
lucru îmbucurător că paralel scade numărul şomerilor (pe perioada 2006 
– 2010)  a scăzut cu 7,9 mii persoane: bărbaţi -4,4 mii; femei -3,5 mii).  

În tabelul precedent este repartizată toată populaţia Republicii 
Moldova pe cinci ani, dar nu se vede ponderea regiunii de Sud din 
total. De aceea repartizăm populaţia activă a regiunii de Sud a ţării 
din totalul populaţiei Republicii Moldova, pe perioada 2007-2010, şi 
obţinem situaţia din Tab. 2.  

Analizând datele tabelelor 1 şi 2 observăm că populaţia activă 
a regiunii de sud a Republicii Moldova constituie doar 17,0 % din 
total, ceea ce este un indice mic pentru o zonă formată din 8 raioane. 
La rândul său, ponderea bărbaţilor din numărul populaţiei active pe 
Sud este mai mare ca cea a femeilor şi constituie 8,8%, pe când 
femeile 8,2%. Aproximativ aceeaşi situaţie se constată şi în rândul 
persoanelor ocupate. Indicatorul şomeri reprezintă 14,2% din totalul 
şomerilor pe ţară.  

Din cele menţionate anterior se observă că populaţia ocupată 
scade atât pe ţară cît şi pe regiune. Este o situaţie alarmantă, deoarece 
se dezvoltă sărăcia, care duce la un nivel de trai scăzut, trezeşte 
nostalgii şi neîncredere în actualele şi viitoarele reforme.  
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Tabelul 2 
 

Repartizarea populaţiei după participarea la activitatea 
economică a regiunii de Sud, perioada 2007-2010 

PERIOADA  
INDICATORI 

 

2007 2008 2009 2010 

Total 222,4 220,0 221,9 210,9 

Bărbaţi 113,6 112,3 114,4 108,9 

1. Populaţie activă  
(mii pers) 

Femei 108,8 107,7 107,5 102,0 

Total 214,4 212,3 210,9 197,8 
Bărbaţi 107,9 107,7 107,1 100,4 

a) Populaţia ocupată  
(mii pers) 

Femei 106,5 104,6 103,8 97,4 
Total 8,0 7,7 11,0 13,1 
Bărbaţi 5,7 4,6 7,3 8,4 

b) Şomeri BIM  
(mii pers) 

Femei 2,3 3,1 3,7 4,7 
Total 100 100 100 100 

Bărbaţi 51,1 51,0 51,6 51,6 

2. Rata de activitate  
(%) 

Femei 48,9 49,0 48,4 48,4 
Total 96,4 96,5 95,0 93,8 
Bărbaţi 48,5 49,0 48,2 47,6 

a) Rata de ocupare  
(%) 

Femei 47,9 47,5 46,8 46,2 
Total 3,6 3,5 5,0 6,2 
Bărbaţi 2,6 2,0 3,4 4,0 

 b)  Rata şomajului BIM  
(%) 

Femei 1 1,5 1,6 2,2 
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

 
Persoanele care pot furniza forţa de muncă disponibilă pentru 

producţia de bunuri şi servicii, respectiv populaţia activă (persoanele 
ocupate – 1.143.400 şi şomerii – 92.000), reprezentau în anul 2010, 
1.235.400 persoane, în descreştere (121.800) faţă de anul 2006.  

Este important să facem unele precizări în legătură cu rata de 
activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active 
de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste), cu 
modul în care aceste persoane, apte de a desfăşura o activitate, sunt 
antrenate în activităţi concrete. 

Analiza ratelor de activitate reliefează aspecte semnificative 
ale participării populaţiei la activitatea economică şi socială, fiind 
indicatori de cuantificare a acesteia. Făcând o analiză a acestui 
indicatori (Tabelele 1 şi 2) obţinem informaţia pe care o prezentăm 
în următoarea figură: 
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Figura 1. Rata de participare a populaţiei la activitatea 

economică, 2007-2010 
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică 

 
Referitor la situaţia reflectată în această figură se constată că 

rata de activitate a populaţiei Republicii Moldova în anul 2007 a 
fost de 44,8 % pe când în anul 2010 de 41,6 % , iar în regiunea de 
Sud a ţării în anul  2007 a fost de 39,2 % pe când în anul 2010 de 
36,6 % deci se observă o uşoară degradare a activităţii în anul 2010. 
Rata de participare  în regiunea de Sud  a ţării rămâne semnificativ 
joasă în comparaţie cu valorile acestui indicator în plan naţional, 
unde la fel există tendinţa generală de reducere a indicatorului 
respectiv. Dacă analizăm acest indicator pe sexe (Tabelele 1 şi 2), se 
observă un decalaj dintre rata de activitate a femeilor şi bărbaţilor: pe 
ţară aproximativ cu 6% e mai mică a femeilor decât a bărbaţilor, iar 
în regiunea de Sud cu 4,4% de asemenea e mai mare a bărbaţilor. 
Existenţa acestui decalaj, după părerea mea, constă în emigrarea 
populaţiei economic active şi în special a sexului feminin. 

Din aceste date s-a observat că reducerea populaţiei active a 
fost un fenomen prezent pe întreg teritoriul ţării, diferenţiat însă ca 
amploare şi profunzime de la o regiune la alta, de la un raion la altul. 
Ca urmare a reducerii ratei de activitate a populaţiei, s-a înregistrat o 
creştere a sarcinii economice ce revine pe o persoană ocupată, 
exprimată prin raportul de dependenţă economică, calculat ca raport 
dintre numărul persoanelor neocupate (inactive şi în şomaj) ce revin 
la 1.000 persoane ocupate. Şi calitativ s-a deteriorat oferta de locuri 
de muncă. A crescut rapid ponderea locurilor de muncă care nu cer 
vreo calificare.  Cel mai mult a scăzut ponderea locurilor de muncă 
care cer o calificare medie. Deteriorarea calitativă a locurilor de 
muncă a dus la o erodare şi mai accentuată a veniturilor provenite din 
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ocupaţii economice. Declinul observat din ultimul timp este în mare 
parte explicat prin scăderea ocupării în rândul femeilor ca urmare a 
restructurării accentuate în principal a sectoarelor specifice feminine.  

Repartizarea populaţiei ocupate pe sectoarele economiei 
naţionale relevă că peste 80 la 100 din populaţia ocupată se 
concentrează în sectorul agricol şi servicii. Încă de la începutul 
tranziţiei, pierderile de locuri de muncă s-au concentrat în 
construcţii, şi mai puţin în industrie. În perioada de tranziţie industria 
a fost decimată, iar în locul ei au apărut mici societăţi comerciale 
care nu au fost capabile să situeze acest domeniu de activitate la un 
nivel acceptabil. Agricultura a jucat un rol decisiv prin absorbirea 
pierderilor de locuri de muncă în timp ce, datorită creşterii greoaie şi 
dezvoltării neregulate a sectorului construcţii, relocarea ocupării 
către acest sector a fost marginală. Gradul de ocupare al forţei de 
muncă a fost afectat de restructurarea şi modernizarea economiei. 
Structura ocupării este deosebit de sensibilă la variaţiile creşterii 
economice. Actuala structură a ocupării în ţara noastră, diferită faţă 
de cele ale ţărilor vecine, este rezultatul unui proces de restructurare 
economică lentă şi a alternanţei, în cursul perioadei de tranziţie, a 
perioadelor de creştere economică pozitivă cu perioade de creştere 
economică negativă. În ultimii ani s-au produs deplasări ale 
populaţiei între ramurile economiei naţionale, structura populaţiei 
ocupate pe activităţi ale economiei naţionale suferind modificări 
semnificative. Din punct de vedere structural, în ultimii ani s-au 
manifestat următoarele tendinţe: scăderea ocupării forţei de muncă în 
agricultură; creşterea ocupării în servicii; menţinerea ponderii în 
industria. Informaţia referitoare la numărul persoanelor ocupate, 
defalcate pe sectoare, ne oferă un ghid general pentru tendinţele 
producţiei din diferitele domenii ale economiei. Agricultura este una 
dintre ramurile cheie ale economiei noastre, iar dezvoltarea rurală a 
căpătat o atenţie deosebită în contextul ultimelor evenimente. La 
moment politica privind agricultura are ca ţintă reformarea şi 
modernizarea sectorului prin punerea în aplicare a programelor care 
să ducă la o agricultură eficientă, o agricultură de piaţă. Obiectivul 
cel mai important al eforturilor de reformare a agriculturii este acela 
ca rezidenţii din mediul rural să fie încurajaţi să rămână să dezvolte 
activităţi economice specifice care să ducă la un standard de viaţă 
mai ridicat. Continuarea creşterii economice înregistrate în ultimii ani 
va conduce la o reducere semnificativă a ocupării rurale în structura ei 
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actuală  prin apariţia unei ocupări rurale de tip industrial sau în 
servicii, şi la reducerea acesteia în termeni absoluţi prin creşterea 
ocupării urbane. Aceasta ne-o sugerează şi tendinţa guvernanţilor de a 
aloca mijloace financiare semnificative pentru finanţarea proiectelor ce 
ţin de producerea bunurilor, de industria prelucrătoare, bunuri care să 
substituie în mare parte produsele de import. 

Pentru Republica Moldova, agricultura a reprezentat din 
totdeauna o ramură principală a economiei naţionale. În toate 
perioadele agricultura a avut o pondere însemnată la producerea 
venitului naţional şi a produsului intern brut. Structura ocupării pe 
sectoare, în special ponderea mare a populaţiei ocupate în 
agricultură, este o rezultantă a procesului întârziat de restructurare 
economică, cât şi modul în care a fost efectuată privatizarea 
terenurilor agricole.  

În final, putem formula următoarele concluzii: 
- În cadrul economiei naţionale există şi funcţionează piaţa 

forţei de muncă, care se află în legătură cu celelalte pieţe (interne) şi 
cu piaţa internaţională a acesteia. Ca principala piaţă de factori de 
producţie, piaţa muncii reprezintă locul în care se confruntă cererea 
şi oferta de muncă. 

- O trăsătură evidentă a pieţei muncii din Republica Moldova 
este ineficienţa  utilizării forţei de muncă: 

a) o parte impunătoare a populaţiei ocupate activează în 
agricultură, ramura care nu asigură o creştere rapidă a 
productivităţii muncii şi respectiv o creştere a veniturilor reale ale 
populaţiei active; 

b) de asemenea o pondere semnificativă a forţei de muncă este 
ocupată în sectorul bugetar, unde salariile depind de posibilităţile 
bugetului de stat. Aceştea sunt din sfera socială: cultură, învăţământ, 
sănătate, asistenţă socială; 

- Incapacitatea sau dorinţa forţei de muncă de a-şi schimba 
ocupaţia sau locul de muncă. Acest comportament este condiţionat 
de următoarele cauze: 

a) condiţiile de lucru mai proaste în noile profesii; 
b) avantajele nesalariale mai reduse; 
c) lipsa de informare cu privire la locurile disponibile; 
d) lipsa sau insuficienţa calificării; 
e) cheltuieli de timp şi mijloace băneşti pentru obţinerea 

calificării noi; 
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- Forţa de muncă ( populaţia economic activă) este alcătuită 
din toţi cei care sunt în vârstă de 15 ani aflaţi în câmpul muncii 
(populaţia ocupată) + cei care nu au încă un loc de muncă, dar care 
caută activ un loc de muncă (şomerii)  + cei care nu sunt angajaţi şi 
nici nu doresc acest lucru (populaţia inactivă); 

- Legături de colaborare şi cooperare între regiunile ţării, 
pentru elaborarea şi implementarea diferitelor idei cu scopul 
atragerii de investiţii străine; 

- Dezvoltarea infrastructurii localităţilor la nivel de stat, 
crearea de noi locuri de muncă în localităţi, pentru populaţia cu 
nivel de instruire secundar profesional; 

- crearea la Agenţiile raionale pentru Ocuparea Forţei de 
Munca traininguri gratuite pentru persoanele descurajate şi 
persoanele inactive. 
 

Referinţe bibliografice: 
1. Anuarul Statistic, 2010 
2. Forţa de muncă în Republica Moldova, Ocupare şi Şomaj, 

2009 – culegere de date statistice. 
3. Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova, 2008 

– raport analitic. 
4. Adumitrăcesei I. D., Niculescu N. G. (coordonatori), Piaţa 

forţei de muncă - Teorie şi practică economică 
contemporană, Editura Tehnică, Chişinău, 1995. 

5. Bauman Z., Globalizarea şi efectele ei sociale, Bucureşti, 
Editura Antet, 1999. 

6. Băcescu M.,  Băcescu - Cărbunaru A., Macroeconomie şi 
politici macroeconomice, Bucureşti, Editura ALL 
Educaţional, 1998. 

7. Daniela L.,C., Întroducere în teoria şi practica dezvoltării 
regionale, Bucureşti, Editura Economica, 2000. 

8. Didea I., Piaţa muncii în actualitate, Piteşti, Editura Paralela 
45, 2002. 

  
 
 
 



 113 

EFICIENTIZAREA CONTROLULUI ÎN   
INSTITUŢIILE BUGETARE 

 
Sofia DONEA, 

Ana TCACIUC,  
                                   Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 
Financial management and control system are implemented and 

designed to ensure that public resources are used in conditions of legality, 
transparency, economy, efficacy and efficiency. 

The efficient spending of public resources will contribute to the 
improvement of public services providing and raising of citizens 
participations in solving local public problems. 

 
Administraţia publică în condiţiile actuale a pătruns în toate 

sferele economiei naţionale. În ciuda situaţiei precare a economiei în 
general, totuşi sectorul public continuă să-şi menţină rolul important 
în viaţa social-economică. 

Deoarece resursele financiare sunt limitate, folosirea eficientă 
a acestora devine problema principală. În procesul planificiării 
finanţării cheltuielilor prin prisma serviciilor publice, aşteptate şi 
cerute de contribuabili, apare problema, că necesităţile întrec 
posibilităţile de finanţare. De aceea e important ca în procesul de 
planificare bugetară, să se selecteze acele nevoi binevenite de finanţare 
în condiţiile economiei date. La fiecare unitate bănească publică 
cheltuită pentru servicii publice, trebuie obţinut un efect maxim. 

Eficienţa cheltuielilor poate fi evaluată prin măsurarea 
performanţei prestării serviciilor publice. Însă deoarece serviciile 
oferite de sectorul public sunt foarte diverse şi vaste, problema 
administrării resurselor financiare publice rămîne totdeauna actuală. 

La analiza eficienţei cheltuirii resurselor publice este 
important aprecierea prestării serviciilor publice la nivelul 
administraţiei locale. 

Odată cu lărgirea sectorulul public creşte cererea populaţiei 
pentru servicii publice calitative, acest lucru trebuie luat în seamă de 
sistemul managementului financiar din sectorul public. 
Contribuabilii, ştiind că banii lor, colectaţi din impozite şi taxe se 
utilizează pentru prestarea serviciilor publice, aşteaptă ca aceste 
servicii să fie calitative, de performanţă. În cazul calităţii şi 
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performanţei reduse, interesul contribuabilului faţă de prestarea 
serviciilor scade, căutându-se căi de eschivare de la plata pentru 
aceste servicii. 

De aceea sarcina de bază a managementului financiar din 
sectorul public este gestiunea corectă a resurselor bugetare, 
măsurarea serviciilor publice prin indicatori ce pun pe prim plan 
controlul, conducerea cu resursele şi îmbunătăţirea serviciilor publice 
în scopul satisfacerii necesităţilor cetăţeanului-contribuabil; astfel se 
cîştigă încrederea cetăţenilor, că veniturile bugetare sunt raţional 
transformate în servicii publice utile şi calitative. 

Pentru atingerea acestor obiective este necesar ca angajaţilor 
din sectorul public să li se pună sarcini de performanţă şi stimularea 
lor să se efectueze în dependenţă de atingerea lor. 

Resursele bugetare pot fi transformate în servicii calitative 
numai în cazul cînd prestătorul de servicii (instituţia publică) are o 
formulare clară despre misiunea propusă, scopurile şi obiectivele 
activităţii sale. 

Dacă ne referim la eficienţă, putem afirma că rezultatele 
privind unele tipuri de servicii pot fi greu de măsurat, din cauza că nu 
este disponibilă informaţia, iar pentru unele evaluări poate fi nevoie 
de cîţiva ani (ex. servicii sociale, educaţionale, de mediu ş.a.) 

În Republica Moldova, deşi au fost adoptate un şir de legi privind 
sistemul bugetar şi se vorbeşte despre servicii publice,  instituţiile 
publice puse la dispoziţia cetăţeanului, încercări de a măsura 
performanţa şi eficienţa cheltuielilor publice nu s-au întreprins. 

Reprezentanţii administraţiei publice locale, în momentul 
stabilirii în funcţie prin alegeri, încheie unui contract între cetăţean-
alegător şi stat prin funcţia ce îi reprezintă, că se obligă să 
deservească cetăţeanul cu servicii publice calitative, pe care cel din 
urmă se obligă să le finanţeze prin contribuţii. Aici ar fi cazul să se 
ceară de la fiecare instituţie publică prestatoare de servicii să-şi 
aprecieze lucru pe indicatori de performanţă, ce ar putea duce în cele 
din urmă la ridicarea calităţii serviciilor publice, economisindu-se şi 
banii contribuabililor.  

Aceasta ar duce la creşterea responsabilităţii bugetelor locale 
faţă de populaţia comunităţii încadrându-i pe cetăţeni în funcţie de 
control asupra administrării treburilor publice. [1] 
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Relaţiile dintre administraţia locală şi public pot fi facilitate 
numai în condiţiile unei descentralizări reale şi ale unei autonomii 
financiare. 

Puterea delegată de Guvern administraţiilor locale poate 
deveni reală numai dacă autorităţile locale au capacitatea fiscală, 
politică şi administrativă de a gestiona. Consolidarea autonomei 
financiare trebuie efectuată prin întărirea bazei fiscale în teritoriu, 
adică mijloacele financiare ce se colectează în teritoriu respectiv, dă 
rămînă integral şi direct în teritoriul dat, ceea ce ar stimula colectarea 
veniturilor de la populaţie. [2] 

Consiliile locale ar trebui să aducă la cunoştinţă contribuabililor 
cum s-au cheltuit banii, ce îmbunătăţiri teritoriului respectiv au avut loc 
pe parcursul anului bugetar. Astfel cetăţenii ar conştientiza în primul 
rînd rolul participării lor în reyolvarea problemelor publice locale, iar pe 
de altă parte ar vedea contraprestaţia administraţiei publice locale prin 
efectuarea serviciului public. 

Deoarece banii publici sunt obţinuţi în cea mai mică parte pe 
seamă prelevărilor de la populaţie, adică sunt „banii naţiunii”, 
gestiunea lor trebuie să se realizeze în condiţii optime, evitându-se la 
minimum realizarea de pierderi, astfel stopând posibilitatea risipei. 
Pentru aceasta, trebuie ca personalul instituţiilor publice să fie 
pregătit profesional pentru posturile ocupate, să-şi desfăşoare 
activitatea cu seriozitate şi profesionalism, pentru a se evita greşelile 
ce pot duce la efecte nedorite. Angajaţii din instituţiile publice 
trebuie să aibă dezvoltate spirit de dreptate, cinste, să nu urmărească 
folosirea banului public printr-o poziţie abuzivă, sau să obţină 
avantaje în folos propriu. [3] 

Un rol important în reglarea execuţiei deciziilor administrative 
îi revine activităţii de control, care este o importantă latură a 
factorilor de conducere socială. 

Prin conceptul de control se are în vedere acţiunea de descoperire 
şi constatarea a stărilor negative, a dereglărilor şi neconcordanţelor din 
activitatea controlată, urmată de aplicarea de către organele complete a 
unor sancţiuni sau a altor măsuri prevăzute de lege. 

Controlul administrativ nu este instituit numai pentru a 
constata abateri şi a sancţiona, ci şi pentru a îndruma activitatea 
administraţiei pentru perfecţionarea muncii. 
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Complexitatea sarcinilor administraţiei publice şi 
diversificarea continuă a impus necesitatea specializării controlului 
în funcţia de diverse laturi economice şi sociale. 

Controlul financiar este o componentă a sistemului general de 
control şi cuprinde practic toate unităţile, locurile şi momentele unde se 
gospodăresc valori materiale şi băneşti şi se cheltuiesc banii publici. 

Controlul financiar de Stat în Republica Moldova se exercită 
de către: 

 Parlament, prin intermediul Curţii de Conturi; 
 Guvern, prin intermediul departamentului Control Financiar şi 

Revizie de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. 
 Firma de Audit. [2] 

Astfel controlul se execută de organele împuternicite şi sunt de 
natură politică, jurisdicţională şi administrativă. 

Controlul politic se exercită de către Parlament, la aprobarea 
proiectelor de buget şi în cursul executării bugetului aprobat, prin 
examinarea rapoartelor periodice prezentate de Guvern în faţa 
Parlamentului. 

Controlul jurisdicţional se efectuează de organe specializate 
cu scopul stabilirii răspunderii juridice a subiecţiilor implicaţi în 
procesul executării bugetare, în cazul încalcării disciplinei 
financiare.Acest control este înfăptuit de Curtea de conturi. 

Controlul administrativ este exercitat atît de organele 
specializate ale Ministerului Finanţelor, cît şi controlul realizat în 
interiorul fiecărei instituţii publice.  

Conform intereselor pentru care se exercită controlul financiar 
se disting două forme: 

- control financiar intern; 
- control financiar extern. 

Control financiar intern se exercită în fiecare minister pe cale 
ierarhică asupra ordonatorilor secundari. 

Controlul financiar extern este exercitat de către organele care se 
află în afara ierarhiilor administrative, avînd o jurisdicţie independentă. 

Obiectivele generale ale controlului intern în instituţiile 
publice sunt: 

1. Realizarea calitativă a sarcinilor instituţiilor publice 
conform misiunii în condiţii de regularitate, eficacitate, 
economicitate şi eficienţă. 
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Regularitatea reprezintă respectarea sub toate aspecte a tuturor 
principiilor, regulilor şi metodelor specifice operaţiunilor efectuate.  

Eficacitatea exprimă gradul de îndeplinire a unei activităţi şi 
relaţia dintre rezultatul dorit şi efectiv al activităţii respective. 

Economicitatea  reprezintă măsura cu care se asigură 
minimizarea costului resurselor alocate unei activităţi, fără 
compromiterea realizării, în condiţii bune, a obiectivelor declarate. 

Eficienţa reflectă raportul dintre rezultatele obţinute şi costul 
resurselor utilizate pentru obţinerea obiectivelor declarate. 

2. Protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate 
erorii, risipei, abuzului sau fraudei. 

3. Respectarea legii şi a deciziilor conducerii de către 
personalul instituţiilor publice. 

4. Perfectarea sistemelor de colectare, stocare, prelucrare, 
analizare şi difuzarea datelor şi informaţiilor financiare, pentru a 
putea informa persoanele cointeresate despre activitatea persoanelor 
cointeresate despre activitatea instituţiilor publice, într-un volum cît 
mai mare de date. [4] 

Un rol important pentru instituţiile publice îl joacă 
conducătorul, care trebuie să dispună de calităţi manageriale bune, ce 
va asigura elaborarea, aprobarea, aplicarea şi perfecţionarea 
structurilor organizatorice, procedurilor şi criteriilor de evaluare 
pentru satisfacerea cerinţelor de control. [2] 

Dacă ne referim la situaţia reală de îndeplinire a 
angajamentelor luate de instituţiile publice privind satisfacerea 
interesului cetăţeanului-contribuabilului, se observă un şir de lacune 
ce dezamăgesc aşteptările.  

Din figura 1 se observă situaţia în care: 
a) Obiectivele nu se îndeplinesc, dar resursele se irosesc, în 

cazul dat vorbim despre ineficienţă şi neeficacitate în instituţiile 
publice; sistemul controlului intern nu-şi fac treabă cetăţeanul nu 
simte nici o recompensă din partea statului, se agită, apar 
nemulţumiri şi eschivări; 

b) îndeplinirea obiectivelor şi irosirea resurselor – aici vorbim 
despre activitatea eficace, dar ineficientă, adică începlinirea 
obiectivelor „de dragul îndeplinirii” fără să analizăm cît ne-a costat 
efortul (caracteristică situaţiei); 

c) neîndeplinirea obiectivelor, dar valorificarea resurselor – 
efortul e eficient, însă datorită unor schimbări nu-i eficace. 
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d) îndeplinirea obiectivelor şi valorificarea resurselor – este 
situaţia spre care trebuie să tindă fiecare instituţie publică, cînd 
vorbim şi simt cetăţenii de rînd performanţele sectorului public. [5] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Fig.1. Eficienţa şi eficacitatea 
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- cu funcţii de control trebuie instituite persoane competente 
prin concurs şi nu prin promovări directe a unor demintari; 

- scade încrederea cetăţeanului în instituţiile publice şi creşte 
influenţa de protecţionism din exterior; 

- introducerea sistemei de control inopinat, chiar selectiv şi 
repetat asupra celor anterioare. 

- publicarea datelor privind utilizarea şi direcţionarea 
resurselor publice în ediţiile de informare locală, într-un limbaj 
accesibil, ca fiecare cetăţean să se informeze despre activitatea reală 
a instituţiilor publice. 

Acestea sînt doar unele măsuri propuse spre eficientizarea 
sistemei de control asupra instituţiilor publice, ce valorifică resurse, 
provenite din „banii naţiunii”, pentru a cointeresa cetăţeanul să simtă 
grija şi atitudinea statului, cointeresîndu-l să se manifeste prin 
contribuţii. 
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RESURSELE FINANCIARE ALE COLECTIVITĂŢILOR 
LOCALE: STUDIU COMPARATIV 
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This paperwork is meant to treat some aspects related to financial 

resources of public authorities on local level. Administrativ capacity of 
public authorities depend on many factors, like structure of financial 
resources, share of own resources.  Base on example of Cahul town is 
analyzed the structure of local public financial resources, are revealed 
some problems and suggestions. 

 
Resursele financiare ale colectivităţii locale reprezintă baza 

realizării atribuţiilor administraţiei publice locale în vederea 
satisfacerii necesităţilor locuitorilor colectivităţii. 

 Carta Europeană a autonomiei locale din 15.10.85 prevede că 
colectivităţile  locale au dreptul la resurse proprii suficiente de care 
ele pot dispune în  mod liber în exerciţiul competenţelor lor. Aceste 
resurse  financiare trebuie să  fie proporţionale cu competenţele 
atribuite de Constituţie sau de lege. O parte cel  puţin din resursele 
financiare ale  colectivităţilor locale  trebuie  să  provină din 
redevenţele şi  din  impozitele  locale pentru care ele au puterea a le 
fixa rata în limitele legii. [1] 

Conform Legii Republicii Moldova privind finanţele publice 
locale nr. 397 din  16.10.2003 veniturile oraşului se constituie din: 

- venituri proprii; 
- mijloace speciale; 
- defalcări, conform normativelor procentuale de la veniturile 

generale de stat; 
- transferuri de la bugetul raional; 
- fonduri speciale. [2] 

Veniturile proprii ale oraşului se constituie din următoarele 
impozite şi taxe locale: 

- impozitele şi taxele locale aplicate, în conformitate cu 
legislaţia, de către consiliile locale; 

- impozitul privat (conform apartenenţei patrimoniului); 
- taxa pentru patenta de întreprinzător; 
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- încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor 
domeniului privat al oraşului; 

- impozitul pe bunurile imobiliare; 
- alte venituri prevăzute de legislaţie. [2] 

Mijloacele speciale reprezintă veniturile instituţiei publice 
obţinute, în condiţiile autorizate prin acte normative, de la efectuarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, 
sponsorizările şi din alte mijloace băneşti intrate legal în posesia 
instituţiei publice. [2] 

Defalcările de la veniturile generale de stat sunt o formă de 
finanţare a bugetului local. Conform Legii finanţelor publice locale 
(2003) defalcările către bugetele locale se efectuează din următoarele 
tipuri de venituri: 

 impozitul pe venitul persoanelor juridice din teritoriul 
oraşului; 

 impozitul pe venitul persoanelor fizice. [2] 
Transferurile către bugetul oraşului reprezintă mijloacele 

financiare alocate, conform prevederilor legale, cu titlu definitiv şi în 
sumă absolută, de la bugetul raional pentru nivelarea posibilităţilor 
financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale, în scopul asigurării 
exercitării unor anumite funcţii publice, finanţării domeniilor de 
activitate, ce sînt în competenţa autorităţilor publice locale, sau în 
alte scopuri speciale. [2] 

Fonduri speciale reprezintă resursele acordate de către 
administraţia centrală autorităţilor locale în vederea realizării unor 
competenţe delegate. 

În scopul cercetării structurii şi evoluţiei resurselor financiare 
ale colectivităţii locale au fost analizate bugetele oraşului Cahul pe 
perioada anilor 2008-2011. 

Analiza efectuată, prezentată în figura 1, ne permite să 
constatăm că în perioada anilor 2008-2011, mărimea bugetului 
oraşului Cahul a avut o tendinţă de creştere constantă,  evoluînd de la 
105462,2 mii lei în 2008 la 151280,8 mii lei în 2011. De asemenea, 
se constantă că cheltuielile sunt superioare veniturilor, iar deficitul 
bugetar în perioada anilor 2008-2011, variind între 1400 mii lei 
(2010) şi 2105,7 mii lei (2011) se acoperă cu venituri din vînzarea 
apartamentelor către cetăţeni, venituri din vînzarea bunurilor 



 122 

proprietate publică şi venituri din privatizarea terenurilor proprietate 
publică. 

Figura 1. 
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Pentru determinarea factorilor ce au influenţat modificările 
veniturilor s-au analizat în dinamică tipurile de venituri ale oraşului 
Cahul. Analiza efectuată (figura 2) ne arată că la creşterea veniturilor 
locale au contribuit sporirea transferurile de la bugetul raional în 
perioada anilor 2008-2011 şi creşterea încasărilor de mijloace 
speciale în anii 2010-2011.  

Figura 2. 
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Transferurile au sporit de la 37837,6 mii lei la 58118,9 mii lei, 

iar mijloacele speciale au înregistrat în anii 2008-2011 valori ce au 
variat între 6196 mii lei în 2010 şi 7015,2 mii lei în 2011. Defalcări 
de la veniturile generale de stat au înregistrat în anii 2008 şi 2009 
valori de  1294, 4 mii lei şi 1166,3 mii lei, iar în anii 2010-2011 
totalul defalcărilor fiind prognozat la valoare nulă, ceea ce nu a 
influenţat pozitiv mărimea veniturilor locale. Sporirea veniturilor 
colectivităţii locale în baza creşterii transferurilor de la bugetul 
raional nu poate fi apreciată pozitiv. 

Un alt aspect important, ce trebuie să fie analizat, este 
structura veniturilor oraşului Cahul. Generalizînd datele (figura 3), 
putem observa că cea mai mare pondere din totalul veniturilor ale 
oraşului Cahul deţin transferurile de la bugetul raional, evoluînd în 
perioada analizată de la 71,8 %  în 2008 pînă la 76,8 % în 2011. 
Veniturile proprii au cunoscut o sporire minoră în anul 2009, după 
care  au scăzut pînă la 11,3 % în 2010 şi 11,1 % în 2011.  Aceste 
modificări în structura veniturilor locale se apreciază negativ. 

Figura 3. 
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Conform clasificaţiei bugetare veniturile proprii ale 

colectivităţii locale se formează din următoarele categorii de venituri: 
 Venituri fiscale: 
- impozite pe proprietate: impozitul pe bunuri imobiliare, 

impozitul funciar; 
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- impozite interne pe mărfuri şi servicii: impozitul privat, taxa 
pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul oraşului; 

 Încasări nefiscale:  
- taxe şi plăţi administrative: taxa de piaţă, taxa pentru cazare; 
- amenzi şi sancţiuni administrative; 
 Încasări de mijloace speciale; 
 Venituri din fonduri speciale; 
 Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietăţii 

publice. 
Pentru determinarea factorilor ce au influenţat modicarea 

veniturilor proprii ale oraşului Cahul s-a efectuat analiza structurală 
ale veniturilor proprii în aceeaşi perioadă.  

 
Tabelul 1. 

Structura veniturilor proprii prognozate ale 
oraşului Cahul pe anii 2008-2011 

N/o 
Tipuri de 
venituri   

2008 2009 2010 
2011 

Mii lei 2556.1 2786.9 2598.3 2454.6 

1 
Venituri 
fiscale % 17.16 17.28 11.06 14.01 

Mii lei 3364.5 3990.1 4866.2 5946 

2 
Încasări 
nefiscale % 22.59 24.74 20.71 33.94 

Mii lei 6971.4 7484.4 6208.9 7015.2 

3 

Încasări de 
mijloace 
speciale 

% 46.81 46.41 26.42 40.04 

Mii lei 2000 1865.2 9829.1 2105.7 

4 

Mijloace din 
vînz.bun. 
propriet. 
publice. 

% 13.43 11.57 41.82 12.02 

0 14892 16126.6 23502.5 17521.5 

5 

Total 
venituri 
proprii 

% 100 100 100 100 

Sursa: calculele autorului după datele Primariei or. Cahul privind 
planificarea şi executarea bugetului 

 
Din tabelul 1 se observă că veniturile proprii ale oraşului 

Cahul în perioada anilor 2008-2011 au avut o evoluţie neuniformă. 
În anii 2008-2010 veniturile au avut o tendinţă de creştere, ajungînd 
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de la 14892 mii lei la 23502,5 mii lei, iar în anul 2011 mărimea 
prognozată a veniturilor proprii s-a redus pînă la 17521,5 mii lei. 

Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor deţin încasările de 
mijloace speciale, excepţie fiind anul 2010, în care ponderea de 41, 
82 % deţin mijloacele din vînzarea bunurilor proprietăţii publice. 
Veniturile fiscale au o tendinţă de reducere, micşorîndu-se şi 
ponderea acestora în totalul veniturilor proprii, ceea ce se apreciază 
negativ, iar creşterea ponderii mărimii prognozate ale încasărilor 
nefiscale în totalul veniturilor proprii se apreciază pozitiv.  

Astfel, reducerea veniturilor proprii din anul 2011 se explică 
prin scăderea veniturilor fiscale, aceasta fiind apreciată negativ, şi 
veniturilor din vînzarea bunurilor proprietăţii publice. 

Pentru aprecierea eficienţii gestiunii resurselor financiare 
proprii se vor compara în tabelul 3 veniturile proprii prognozate cu 
cele efective pe tipuri de venituri în perioada anilor 2008-2010. 

Tabelul 2. 
Aprecierea eficienţii gestiunii resurselor financiare     

proprii ale oraşului Cahul pe anii 2008-2010 

Sursa: calculele autorului după datele Primariei or. Cahul privind 
planificarea şi executarea bugetului 

 
În baza datelor tabelului 2 constatăm că în anii 2008 şi 2009 

veniturile proprii nu au fost încasate în mărime prognozată, planul 

2008 2009 2010 

  
Tipuri de 
venituri  mii lei 

Exec.,  
% mii lei 

Exec., 
 % mii lei 

Exec., 
% 

plan 2556,1 2786,9 2598,3 1 Venituri 
fiscale 

exec. 2537,1 

99,26 

2521 

90,46 

2942,3 
113,24 

plan 3364,5 3990,1 4866,2 2 Încasări 
nefiscale 

exec. 4044,2 

120,20 

4294,3 

107,62 

5290,7 
108,72 

plan 6971,4 7484,4 6208,9 3 Încasări de 
mijloace 
speciale exec. 4562,7 

65,45 

5188,8 

69,33 

5106,3 
82,24 

plan 2000 1865,2 9829,1 4 Mijloace 
din vînz. 
bunuri 
propr. 
publ. exec. 2323,6 

116,18 
  

1143,7 

61,32 
  

10504,4 
106,87 
  

plan 
14892 16126,6 23502,5 

 

Total 
venituri 
proprii exec. 13467,6 

90,44 

13147,8 

81,53 

23843,7 101,45 
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fiind executat la 90,44 % în anul 2008 şi la 81,53 % în anul 2009, iar 
anul 2010 veniturile efectiv încasate au reprezentat 101, 45 % din 
cele prognozate. Atît neîndeplinirea planului încasării veniturilor 
fiscale în anii 2008 şi 2009, cît şi încasărilor mijloacelor speciale în 
perioada anilor 2008-2010 se apreciază negativ. Executarea 
bugetului la partea încasărilor nefiscale nu poate fi apreciată pozitiv, 
deoarece sporirea acestora este influenţată în mare parte de încasarea 
amenzilor şi sancţiunilor administrative. Executarea veniturilor 
fiscale la 113,24 % în anul 2010 se apreciază pozitiv. 

O altă formă de susţinere a finanţelor publice locale sunt 
transferurile financiare. În legislaţia Republicii Moldova sunt 
prevăzute următoarele tipuri de transferuri:  

- transferuri din fondul de susţinere financiară a UAT 
(FSFUAT), pentru asigurarea nivelării posibilităţilor financiare ale 
colectivităţilor; 

- transferuri cu destinaţie specială (TDS). 
Fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-

teritoriale se formează din: 
a) alocaţiile aprobate anual în bugetul de stat; 
b) defalcările efectuate de către unităţile administrativ-

teritoriale ale căror venituri bugetare depăşesc cu 20% nivelul mediu 
de cheltuieli bugetare pentru un locuitor pe teritoriul respectiv. 

Transferurile cu destinaţie specială se prevăd în legea bugetară 
anuală şi în alte acte normative şi pot fi alocate bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale în caz de delegare de către Guvern a unor 
funcţii suplimentare autorităţilor administraţiei publice locale sau  de 
adoptare de acte legislative şi alte acte normative a căror aplicare 
necesită mijloace bugetare suplimentare pentru compensarea unor 
venituri ratate ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 
modificarea organizării administrativ-teritoriale etc. 

Modalitatea de calculare a transferurilor de la fondul de 
susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale la bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale este stabilită în conformitate cu 
Legea privind finanţele publice locale, şi prevede calculul 
necesităţilor de cheltuieli la un locuitor, precum şi estimarea 
posibilităţilor fiscale ale fiecărui teritoriu în medie per locuitor.  

Suma transferurilor reprezintă produsul dintre numărul 
populaţiei din unitatea administrativ-teritorială şi diferenţa dintre 
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suma cheltuielilor medii per locuitor din fiecare UAT şi cota 
veniturilor per locuitor din teritoriul respectiv. 

Determinarea mărimii transferurilor se începe cu calcularea 
cheltuielilor publice per locuitor pentru fiecare grupă de cheltuieli 
aparte, care în anul bugetar următor vor fi suportate de către unităţile 
administrativ-teritoriale. Cota veniturilor per locuitor din fiecare teritoriu 
se calculează reieşind din prognoza bazei fiscale, care include încasările 
integrale şi directe ale impozitelor, taxelor şi altor venituri stipulate în 
art. 4 al Legii privind finanţele publice locale, precum şi defalcări de la 
veniturile generale de stat, prevăzute de aceeaşi lege. 

Unităţile administrativ-teritoriale în care cota veniturilor ce 
revine unui locuitor, depăşeşte suma cheltuielilor medii pentru un 
locuitor cu 20 la sută transferă în FSFUAT suma veniturilor fiscale 
ce depăşeşte cu 20 la sută necesităţile minime de cheltuieli ale 
teritoriului respectiv.[2] 

În urma analizei datelor din bugetele oraşului s-a constatat că 
creşterea veniturilor locale în perioada anilor 2008-2011 a fost 
influenţată de sporirea anuală a transferurilor de la bugetul raional. 
Pentru aprecierea impactului acestei sporiri se va prezenta structura 
transferurilor de la bugetul raional către bugetul oraşului Cahul pe 
anii 2008-2011. 

Figura 4 
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Din figura 4 se observă că sporirea transferurilor de la bugetul 
raional a fost condiţionată de creşterea transferurilor pentru 
remunerarea muncii, ponderea cărora s-a mărit de la 57,74 % la 
64,76 % din totalul transferurilor. Transferurile cu destinaţie specială 
pentru alte destinaţii, cum ar fi iluminarea străzilor, reparaţia 
drumurilor au deţinut o pondere redusă în perioada anilor 2008-2010, 
variind între 0,99 %  în 2010 şi 3,78 % în 2009, iar în anul 2011, 
ponderea acestei categorii de transferuri a atins nivelul de 7,28 %,  
ceea ce se apreciază pozitiv.  Sporirea veniturilor bugetare pe seama 
creşterii salariilor, în ansamblul reducerii transferurilor pentru susţinerea 
teritoriului se apreciază negativ, căci resursele obţinute nu sunt 
direcţionate spre perfecţionarea prestării serviciilor publice, ci spre 
finanţarea cheltuielilor administrative, care se află într-o creştere stabilă. 

În scopul elaborării unor sugestii pentru sistemul resurselor 
financiare locale din  Republica Moldova s-a efectuat o analiză 
comparativ cu sistemul resursele financiare din cîteva ţări ale Uniunii 
Europene: Germania, Belgia, Italia, Franţa şi Danemarca.  

În general resursele financiare locale se formează din 
perceperea impozitelor şi taxelor locale, venituri din prestarea 
serviciilor publice, transferuri (dotaţii), defalcări de la impozite 
generale de stat şi împrumuturi. 

În Germania resursele locale se constituie din resursele proprii 
fiscale, care deţin o pondere de 23 % din totalul veniturilor 
comunelor, defalcările de la bugetul federal şi venituri generate de 
prestarea serviciilor publice. Principalele impozite locale sunt 
impozitul funciar şi taxa de afaceri1. În cadrul resurselor proprii  se 
includ şi taxele locale mici: impozite locale de consum (taxele pe 
băuturi şi sticle), impozite pe cheltuieli (taxe pentru cîini, pentru 
spectacole, taxele pentru vînat şi pescuit). O altă sursă de finanţare 
importantă a colectivităţilor locale din Germania sunt defalcările de 
la bugetul federal. Constituţia Germaniei garantează comunelor o parte 
fixă din impozite generale ale Landurilor, cum sunt TVA, impozitul pe 
profit, impozitul pe capital, impozitul pe salarii şi pe venit. [3] 

Veniturile colectivităţilor locale din Belgia se formează în 
baza încasării veniturilor fiscale, care deţin o pondere de circa 45 % 
din totalul veniturilor locale, transferurile federale, care constituie o 

                                                
1 Impozit aplicat tuturor întreprinderilor industriale şi comerciale care 
activează pe teritoriul Germaniei. 



 129 

pondere de 42 % şi împrumuturile. Fiscalitatea locală este formată 
din impozitele proprii ale comunelor, cum ar fi impozitul pe imobil 
utilizat ca oficiu, taxa pe echipament informatic, care deţin o pondere 
de 18 %,) şi impozitele „adiţionale” la cele de stat, cum ar fi adaosul 
la impozitul pe venit, adaosul la taxa pentru circulaţia 
autovehiculelor. Transferurile de la bugetul federal sunt de mai multe 
tipuri, cum ar fi: 

- transferurile din fondul comunal, care deţin o pondere de 18 
% din totalul veniturilor locale şi sunt destinate spre finanţarea 
cheltuielilor curente; 

- transferurile funcţionale, care au scopul să finanţeze 
atribuţiile delegate autorităţilor locale; 

- transferurile  investiţionale, pentru finanţarea proiectelor 
investiţionale de infrastructură.[4] 

În Italia comunele îşi constituie resursele în baza perceperii 
impozitelor şi taxelor locale, defalcărilor de la impozitele partajate şi 
transferurilor. Comunele italiene percep următoarele taxe şi impozite 
locale : taxa adiţională la impozitul pe venit a persoanelor fizice sau 
juridice, impozit comunal pe proprietate imobiliară, care se percepe 
din valoarea cadastrală a imobilului şi terenurilor fără construcţii 
(este posibil de fixat rate diferite prin cartiere în funcţie de gradul de 
echipare şi de serviciile publice prestate), impozitul pe publicitate şi 
afişe, taxa adiţională pentru consum de energie electrică, taxa pentru 
ocuparea spaţiilor, a căror rate sunt fixate de către Stat. 
Colectivităţile locale din Italia primesc defalcări de la impozitul pe 
asigurare. Principalele transferuri se efectuează din fondul ordinar, 
care se determină ca diferenţa între costurile esenţialelor servicii 
publice calculate în baza strategiei naţionale a cheltuielilor publice şi 
veniturile fiscale din impozitul funciar. Transferurile din fondul de 
egalizare completează venitul fiscal per locuitor a fiecărei unităţi 
pentru a atinge nivelul mediu de încasări fiscale per locuitor. [5] 

Veniturile ale colectivităţilor locale din Franţa se constituie 
din venituri proprii, transferuri de la bugetele altor nivele şi 
împrumuturile. 

Veniturile proprii se formează din încasări de impozite şi taxe, 
din venituri operaţionale şi din venituri obţinute în urma 
tranzacţionării bunurilor proprietăţii publice. 

Fiscalitatea franceză la nivel local este constituită din impozite 
directe şi din impozite indirecte. În total sunt 40 de taxe locale. Unele 
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sunt obligatorii şi altele facultative, instituite liber de organele 
deliberative a comunelor. 

Fiscalitatea directă locală include 28 de taxe locale. 
Majoritatea din aceste taxe constituie o pondere mică în totalul 
veniturilor fiscale. Taxele directe constituie circa 90 % din totalul 
veniturilor fiscale ale comunelor. Principalele patru taxe directe 
delegate (impozitul imobiliar pe clădiri, impozitul imobiliar pe 
terenuri, taxa comunală şi taxa de afaceri) deţin o pondere de circa 
80 % din totalul veniturilor fiscale. Aceste impozite şi taxe locale 
directe sunt completate cu alte taxe directe de nivel local cu o 
importanţă mai redusă. Printre celelalte taxe locale directe se 
enumeră taxa pentru salubritate, care reprezintă o taxă opţională, care 
se percepe de către autorităţile publice locale sau de un grup de 
autorităţi publice locale, care sunt responsabile pentru procesarea 
deşeurilor menajere.  

Impozitele directe  facultative sunt: taxele pentru colectarea 
gunoiului, măturat, pentu trotuare şi pavaj. Impozite indirecte 
facultative sunt : taxa pentru infrastructura locală în comunele cu mai 
puţin de 10.000 de locuitori, taxa departamentală pentru spaţiile 
verzi, taxa regională adiţională pentru tranferuri de teren, taxa pentru 
electricitate, taxa pe înmatriculare a autovehiculelor, taxa pentru 
afişe publicitare fixe, taxa pentru autovehicule publicitare, taxa de 
sejur ş.a. [6] Patru taxe indirecte au ponderea în jur de 85 % din 
perceperea fiscală indirectă : taxa pe înmatriculare a autovehiculelor, 
taxa regională adiţională pentru tranferuri de teren, taxa pentru 
electricitate, taxa departamentală pentru publictatea imobiliară şi 
dreptul de înregistrare.[4]  

Veniturile operaţionale sunt generate de prestarea serviciilor 
publice de autorităţile locale. Varietatea de venituri operaţionale 
depinde de numărul şi diversitatea serviciilor publice prestate de 
autorităţi publice. În categoria acestor venituri se includ aşa plăţi ca 
pentru apă potabilă, servicii funerale, costul biletelor în muzee şi 
teatre municipale, subscria la biblioteci, pentru parcare ş.a. [6] 

Transferurile reprezintă a doua sursă majoră de venit ale 
colectivităţilor locale din Franţa. Ponderea cea mai mare din totalul 
transferurilor deţin cele din partea statului, dar colectivităţile locale 
franceze obţin transferuri din partea departamentelor sau regiunilor. 
Unele transferuri au scopul să finanţeze cheltuielile curente locale, 
altele cele capitale. Colectivităţile locale franceze primesc transferuri 
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din fonduri de solidaritate rurală şi urbană, fondul de egalizare 
naţională, care au scopul să corecteze capacitatea financiară locală. 
Colectivităţile locale obţin transferuri din fondul de egalizare în baza 
taxei de afaceri, care se alimentează de o parte din veniturile comunelor 
în care sunt situate mari entităţi economice, iar resursele fondului sunt 
distribuite comunelor cu capacităţi fiscale şi de afaceri scăzute.[7] 

Impozitele şi taxele percepute la nivelul comunelor în 
Danemarca deţin o pondere de 58 % din totalul veniturilot locale, 
cuprinzînd impozitul pe venit, impozitul funciar, a cărui rata poate 
varia între 0,6 pînă la 2,4 % din valoarea terenului, impozitul 
municipal pe proprietate, acesta este uniform în toate comunele, fiind 
stabilit de guvernul central. Transferurile efectuate către 
colectivităţile locale au scopul să egaleze parţial baza impozabilă şi 
necesităţile financiare pentru a presta un nivel comparabil de servicii 
pentru acelaşi nivel al ratelor taxelor locale. [8] 

În urma analizei structurii şi evoluţiei în dinamică a resurselor 
financiare ale colectivităţilor locale din Republica Moldova, în 
exemplul oraşului Cahul, şi efectuării unui studiu comparativ s-a 
observat că veniturile proprii ale oraşului deţin o pondere redusă în 
totalul veniturilor şi au o tendinţă de scădere,  ceea ce reduce 
capacitatea administrativă  a autorităţilor locale şi sporeşte gradul de 
dependenţă faţă de deciziile autorităţilor de alte nivele, astfel 
afectîndu-se principiul autonomiei locale. Ca urmare, s-a constatat 
necesitatea implementării unor modificări, bazate pe practici 
europene, în sistemul finanţelor publice locale  din Republica 
Moldova, în special la capitolul veniturilor locale, cum ar fi 
introducerea unor impozite şi taxe locale noi, revizuirea modelului de 
calcul al transferurilor din fondul de susţinere a teritoriilor, care nu 
deţine elementul stimulatoriu pentru unităţile teritorial-administrative 
slab dezvoltate şi influenţează la subestimarea veniturilor de către 
unităţile teritorial-administrative mai bine dezvoltate, perfecţionarea 
sistemului de defalcări de la veniturile generale de stat către 
colectivităţile locale. 
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Всем государствам, приверженным идеям демократии, 
приходится решать гендерные проблемы в сфере занятости. В 
связи с этим вполне закономерным является внимание 
руководства Евросоюза к проблемам женщин в трудовой сфере. 
Тем не менее, на основе нынешнего положения женщин на 
рынке труда, необходимо признать, что продекларированные 
права женщин остаются не реализованными и фактически 
сохраняется неравенство мужчин и женщин.  

Гендерный анализ тенденций в сфере занятости 
Европейского Союза свидетельствует о том, что уровень 
участия женщин в трудовой деятельности ниже, чем у мужчин; 
женщины чаще работают в режиме неполного рабочего 
времени; большее число женщин являются неформально 
занятыми; у женщин заработная плата ниже, чем у мужчин. 
Проблема частичной занятости подтверждает классический 
образец гендерного распределения ролей, где женщины по-
прежнему берут на себя выполнение домашних обязанностей и 
уход за детьми и др. престарелыми членами семьи. Основная 
причина фактического неравенства женщин в оплате труда 
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состоит в том, что женщины занимают менее оплачиваемые 
места и более низкие должности [6].  

Гендерное равенство в сфере занятости предполагает 
равные возможности мужчин и женщин в трудоустройстве, 
равный доступ ко всем видам деятельности, должностям и 
профессиям, а также равную оплату за равный труд, т.е. 
предполагает отсутствие гендерного дисбаланса в оплате труда.  

В настоящее время, многие исследователи – Т.Ларсен [15], 
С.Гал и Г.Клигмен [10], К.Фофанова [18], Г.Эспинг-Андерсен 
[1] – полагают, что существуют два способа государственной 
политики по созданию «государства всеобщего 
благосостояния и равенства». В первом, социальная политика 
строится на принципе компенсаций и называется 
патерналистской. Регулирующая функция государства состоит 
в предоставлении минимального гарантированного дохода и 
определенных льгот каждому члену общества и сводится к 
оптимальному распределению имеющихся в стране доходов. 

Во втором способе государственная политика называется 
эгалитарной, она предполагает создание таких условий, при 
которых женщин можно освободить от рутинной домашней 
работы, предоставить льготы связанные с уходом за детьми и 
престарелыми родственниками, с целью создания равных прав и 
равных возможностей мужчинам и женщинам для занятий 
трудовой деятельностью Она направлена на преодоление 
стереотипов, сохраняющихся в обществе, связанных с 
традиционным представлением о распределении гендерных 
ролей и на создание общественного мнения о социальном 
равенстве полов. Государство обеспечивает каждому 
гражданину оптимальный уровень жизни для достойного 
существования. В основе эгалитарной политики лежит 
принцип оценки работника не по половой принадлежности, 
семейным обязанностям и наличию детей, а по его 
человеческому капиталу, т.е. по уровню его образования, 
трудовому стажу, способностям и навыкам. 

Таким образом, «государство всеобщего благосостояния 
выполняет регулирующие и перераспределительные функции, 
стремится обеспечивать гарантированную социальную 
безопасность и равенство» [18, стр. 56].  
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Меры по созданию социального обеспечения и 
институциональные структуры сильно варьируются в разных 
странах «…в зависимости от культурно-национальных, 
экономических особенностей, от степени „дружественности к 
женщине”» [18, стр. 66-67]. Общим для всех структур 
социального обеспечения является: гарантия в получении 
минимального дохода, предоставлении социальных услуг и 
права на получение социального пособия. 

В 1990 году, Госта Эспинг-Андерсен в своей работе «Три 
мира капиталистических обществ всеобщего благосостояния» 
представил три модели социальной политики в государствах 
всеобщего благосостояния: либеральный, консервативный, 
социал-демократический [1]. Вместе с ним многочисленные 
исследователи старались уточнить и дополнить эти модели. В 
результате была предложена типология четырех моделей: 

- Либеральная или рыночно-ориентированная модель 
предлагает социальную помощь только тем, кто не в состоянии 
себя обеспечить в условиях конкурентной борьбы в рамках 
рыночной экономики. Либерально-демократическими 
ценностями являются представления о личности, которая 
обладает определенными правами, свободой выбора и 
располагает средствами к существованию. Данная модель 
предполагает «гибкое» разделение труда, т.е. отдельные 
гендерные роли: муж - работник, а жена – ½ домохозяйка и 
работник. Государство практически не вовлечено в сферу ухода 
за детьми, но оплачивает тех, кто обеспечивает уход в доме. 
Участие женской рабочей силы среднее или высокое, 
характеризуется частым прерыванием рабочего стажа и работой 
в сокращенном рабочем режиме. Получатели льгот: мужчины, 
как кормильцы семьи; женщины, как домохозяйки. 
Налогообложение совместное за вычетом иждивенцев. Лучшими 
примерами либеральной модели государственной политики 
являются: США, Канада, Австралия, Великобритания и Ирландия. 

- Консервативный или корпоративный тип полагается 
на традиционные семейные ценности, считает своей 
обязанностью защищать и сохранять традиционную семью и ее 
функции, оказывает социальную помощь тем семьям, которые 
не в состоянии самостоятельно себя обеспечить. 
Консервативный тип предполагает традиционное разделение 
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труда, при котором: «мужчина-кормилец обеспечивающий 
семью и женщина -жена-домохозяйка». Государство частично 
вовлечено в сферу ухода за детьми и оплачивает тех, кто 
обеспечивает уход в доме. Участие женской рабочей силы 
среднее или низкое, характеризуется частым прерыванием 
рабочего стажа и работой в сокращенном рабочем режиме. 
Получатель льгот – глава домохозяйства плюс предоставляются 
дополнительные льготы для иждивенцев. Налогообложение 
совместное за вычетом иждивенцев. В политике занятости 
приоритет отдается тому, кто обеспечивает основной доход. 
Государство выполняет функцию распределения общественных 
благ. Данная модель реализована в Германии, Австрии, 
Франции, Италии и др. странах континентальной Европы. 

- Социал-демократический тип характеризуется 
универсальными социальными правами, предоставляемыми 
всем гражданам независимо от пола, возраста, класса, 
профессионального статуса и наличием развитого среднего 
класса. Политика  государства этого типа направлена на 
достижение равенства граждан и их возможностей. Модель 
предполагает индивидуальное обеспечение заработка/ухода или 
двойное обеспечение заработка, при котором обязанности 
разделены поровну т.е., отец и мать работают и одновременно 
обеспечивают заботу о доме и детях. Государство вовлечено в 
большой степени в сферу ухода за детьми и оплачивает тех, кто 
обеспечивает уход в доме и вне дома. Участие женской рабочей 
силы характеризуется как высокое, стаж прерывается редко или 
женщины длительно работают в режиме частичной занятости. 
Получение льгот индивидуальное. Налогообложение 
раздельное. Равные правила освобождения от налогов. 
Политика занятости направлена, как на мужчин, так и на 
женщин. Работа предполагает полный рабочий день или 
частичную занятость, в государственном или частном секторе. 
Примером социальной демократии могут служить 
Скандинавские страны. 

- Левый корпоратизм в Италии, Испании, Португалии, 
Греции ориентирован на семью, поскольку там родственные 
связи прочнее, чем в континентальной Европе. Система 
государственных учреждений в значительно в большей степени, 
ориентирована на семью. Данная модель, названная в 
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литературе как «собиратели крошек» [3, стр.35], 
характеризуется «размытым» разделением труда, отец 
традиционно – работник, мать  - домохозяйка и работник. 
Государство практически не вовлечено в сферу ухода за детьми 
и не оплачивает тех, кто обеспечивает уход в доме. Участие 
женской рабочей силы характеризуется, как низкое, стаж 
прерывается редко, женщины часто работают полный рабочий 
день. Получение льгот и налогообложение индивидуальное. Рынок 
труда характеризуется наличием «периферии». Левый корпоратизм 
распространен в странах среднеземноморского региона. 

Западные исследователи называют левый корпоратизм и 
консервативный тип модели социальной политики в странах 
континентальной и южной Европы семейно-ориентированными, 
а либеральный и социал-демократический «типы режимов 
классифицируются как внесемейные, поскольку выполнять 
работу по дому и ухаживать за домочадцам могут не только 
члены семьи и родственники, но и работники государственных 
учреждений либо коммерческих организаций» [15, стр.161].  

На основе избранного подхода прогнозируются новые 
модели, что-то среднее на пути к консервативно-
корпоративистскому типу и дается характеристика социальной 
политики группы стран, в которую вошли Республика Молдова, 
Болгария, Румыния, Сербия и отдельные постсоветские страны 
СССР [11, стр.196-197].  

К работе Г.Эспинг-Андерсен многие исследователи 
относились критически, так как посчитали ее  «гендерно 
слепой». Практически сохраняются укоренившиеся в 
общественном сознании стереотипы: «семья и женщина», 
«мужчина и карьера». «Исследования Г.Эспинг-Андерсен и его 
коллег обошли вниманием описание способов, с помощью 
которых государство может облегчить осуществление женских 
репродуктивных и домашних обязанностей. В рамках в целом 
полезной теоретической схемы этих авторов особое внимание 
уделяется пенсиям и программам поддержания уровня дохода, 
социальным благам, используемым в большинстве своем 
мужчиной работником как конечным получателем. В свою 
очередь вопросы об отпусках по уходу за ребенком и проблемы 
поддержки родительства остались неосвещенными» [10, стр.350]. 
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 «В результате, в развитых странах Запада формирование 
моделей государства всеобщего благосостояния происходило с 
учетом принципиально новых теоретических подходов к 
анализу положения домохозяйств, гендерного разделения труда, 
оплаты труда мужчин и женщин и т.д.» [9, стр.93]. 

 «Смена политического курса возможна лишь в случае 
трансформации присущих данному обществу традиционных 
ценностей в распределении обязанностей: «мужчина 
обеспечивает семью» и «жена - домохозяйка». «О подобной 
трансформации свидетельствует отказ политиков от идеального 
типа «мужчины-кормильца» в пользу представления о семье, 
где оба партнера работают, а сама политика способствует 
равному участию мужчин и женщин в оплачиваемой занятости 
и работе по дому» [15, стр.163]. 

На международном уровне в защиту женских прав было 
принято множество решений, которые должны использоваться 
странами для разработки своей национальной политики. Для 
достижения реального гендерного равенства в сфере занятости 
многие развитые страны приняли антидискриминационное 
законодательство, в котором предусматривалось обеспечение 
равной оплаты за равный труд и недопущение дискриминации в 
любых сферах занятости. 

«В странах Западной Европы, не говоря уже разумеется, о 
Скандинавских благополучных странах, вопросы гендерной 
политики давно интегрированы в большую часть 
государственной политики» [14, стр.]. «В Европе в качестве 
образца в сфере законодательства о равенстве чаще всего 
рассматривается Швеция, где имеется большое количество 
программ в области гендерного равенства и повышения 
благосостояния семей» [18, стр.66-67].  

«Следует отметить, что экономическая роль мужчин и 
женщин далеко не всегда оценивается соответственно рыночной 
стоимости и неоплаченный домашний труд женщин фактически 
не учитывается» [18, стр.60]. В настоящее время наметилась 
тенденция признания экономической значимости 
неоплачиваемой домашней работы, что меняет отношение к 
женскому труду со стороны общества, повышает его 
общественное признание и социальный статус занятых им, 
включая домохозяек. 
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К примеру, «исследование, проведенное в скандинавских 
странах, показало, что политика государственной поддержки, 
которая позволила выразить в денежном эквиваленте стоимость 
домашней работы и заботы о детях (таким образом, 
высвобождая многих женщин для активного участия на рынке 
труда), сделала большой вклад в преодоление гендерной 
профессиональной сегрегации» [5, стр.97], что привело к 
повышению эффективности рынка труда [3, стр.54]. 

Другой мерой стало решение вопроса о предоставлении 
отпусков по уходу за ребенком. Например, в Швеции 
обеспечивается необходимое количество мест в детских 
дошкольных учреждениях для работающих родителей. 
Работающие родители имеют право на отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста одного года, а с 1.01.2002 
г. – на 13 месяцев, в том числе 2-мя месяцами может 
воспользоваться только отец ребенка («папин» месяц), что 
предусмотрено с целью привлечения отца к воспитанию детей с 
раннего возраста [17]. 

В настоящее время, новым шагом в достижении равных 
возможностей, стало введение родительских пособий, а не как 
раньше пособие предоставлялось матерям. Так, например, в 
Швеции на каждого ребенка до 18 лет выплачивается пособие в 
размере 800 шведских крон в месяц (80 долларов), для учащихся 
в вузах – стипендия 2000 шведских крон и льготный кредит 
5000 шведских крон в месяц с рассрочкой на 20 лет. 

«Увеличение пособий на детей и срока отпусков по уходу 
за ними, улучшение системы детского здравоохранения и 
равноправие в оплате труда взрослых - все это, по мнению 
Еврокомиссии, способно оказать позитивное влияние на уровень 
рождаемости и рост занятости среди женщин». 

Все большее число государств, вводит законы, опираясь на 
разработанные МОТ стандарты гендерного равенства. Все страны, 
входящие в Евросоюз, ориентированы на решение стратегической 
задачи по обеспечению гендерного равенства. Учредительные 
документы ЕС содержат положение об обеспечении равного 
обращения в отношении мужчин и женщин [2].  

Таким образом, «идея  равенства мужчин и женщин, 
основанная на понятии об универсальной человеческой природе 
и естественных правах личности, открыла возможности для 
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реформирования общества в сторону большей 
демократичности».  

«С точки зрения реализации политики гендерного 
равенства, в государствах – членах Евросоюза выделяются 
страны – лидеры и страны – аутсайдеры. Однако, имеющиеся 
разработки даже в странах лидерах, представляют собой все-
таки фрагментарные исследования и решения, а не 
комплексный подход. Требуется их дальнейшее осмысление и 
развитие». [18, стр.52] Постепенное утверждение в 
общественном сознании принципа равенства полов, который 
поддерживается законодательно при приеме на работу, 
обучении, продвижении по службе, в оплате за равный труд, 
способствует снижению гендерного неравенства имеющегося в 
сфере труда и занятости. 

В настоящее время в области гендерного равенства в  
развитых странах реализовано четыре подхода к 
государственной социальной политике: 

- формально эгалитарный подход соответствует 
либеральному типу государственной социальной политики, 
ориентированному на свободный рынок, в котором в 
представление о равенстве вкладывается понятие 
состязательного или конкурентноспособного равенства. В 
рамках данного подхода действующее законодательство 
провозглашает обязательства по обеспечению гендерного 
равенства, но спонсирует государство все проекты по вопросам 
продвижения интересов женщин в ограниченной степени; 

- реально эгалитарный подход, базируется на 
социально-демократических принципах государства всеобщего 
благосостояния, которые характеризуются универсальностью 
социальных прав предоставляемых всем независимо от пола, 
возраста, профессионального статуса, когда государство 
действительно способствует деятельности соответствующих 
институтов. Примером является Швеция, которая представляет 
собой универсальное государство, в своем признании равенства 
между мужчинами и женщинами пошло дальше всех. 
«Государство в данном случае не только берет на себя покрытие 
расходов, вызванных провалами рыночной системы, но и 
выводит за пределы действия рыночных принципов услуги, 
необходимые для формирования и поддержания семьи» [1, 
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стр.112]. В Скандинавских странах «превалирующее число 
женщин имеет работу (часто это неполный рабочий день), а 
общественный уход за детьми – в доступном избытке» [4, стр.164].  

- подход традиционных семейных ценностей, 
соответствующий консервативному или корпоративному типу, 
не предусматривающий службы содействия работающим 
женщинам (Япония). Германия - это хороший пример 
«корпоративистского государства всеобщего благосостояния, 
которое, сохраняя статусные различия, полагалось на 
традиционную семью; при необходимости, однако, государство 
было готово заменить собой рынок для оказания помощи 
нуждающимся» [1, стр.107]. 

- подход экономического развития, включающий 
некоторые страны бывшего социалистического лагеря Восточной 
Европы, предполагающий наличие большого числа служб помощи 
работающим женщинам, которые, однако, пока не закреплены 
законодательно. Примером может являться Венгрия [12].  

В государственной политике все большего количества 
цивилизованных стран одним из приоритетных направлений 
становится стратегия реального эгалитаризма. Представляется, 
что разумное сочетание рассмотренных выше стратегий помощи 
работающим женщинам - защитной и эгалитарной, позволит 
сформировать наиболее гибкую политику общества в 
преодолении гендерных различий, корректировать 
возникающие острые проблемы по ходу достижения равных 
социальных возможностей мужчин и женщин. 

Цивилизованными странами признается, что 
трансформации общества, его правовых, политических, 
экономических институтов процесс длительный. «Политические 
партии, образовательная система, НПО, профсоюзы, церковь – 
все должны нести ответственность в рамках своих организаций 
за систематическое содействие участию женщин, снизу до 
верху. Это потребует времени. Это не случится за ночь, или 
через год или пять лет; это потребует одно или два поколения 
для реализации существующей перемены» [8, стр.93].  

В то же время некоторые исследователи подчеркивают, 
что в мире все меняется достаточно быстро. Так, американский 
писатель и историк Гарри Уилс утверждает: «За последние 40 
лет статус женщин изменился так, как он не изменялся за 
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последние четыре столетия. Ни одно изменение не затронуло так 
глубоко социальную сферу. Изменились отношения жены к мужу, 
матери к ребенку, женщин к женщинам. Этого достаточно, чтобы 
считать данный период революционным, высвободившим ресурсы 
половины человеческой расы» [7, стр.134].  

Можно уверенно сделать вывод о том, что, хотя и 
медленно, идет трансформация взглядов общества в отношении 
разделения функций между мужчинами и женщинами. 
Разрушаются социальные условия, породившие привычные 
традиции, стереотипы патриархального отношения к женщине. 
Общество движется в направлении от патриархального к 
эгалитарному типу отношений между полами, который 
предполагает равенство полов, равенство социальных 
возможностей, равенство результатов, гармонизацию 
отношений между мужчинами и женщинами.  

Методологический поиск критериев для реализации 
оптимальной модели гендерно- чувствительной политики 
остается актуальным и для Молдовы. Многие исследователи 
стран с переходной экономикой считают, что «задача момента – 
работа над созданием национального механизма». Очевидно, 
что для ее реализации на государственном уровне требуется 
четкая национальная политика, наличие соответствующих 
институциональных структур, а также координированные 
усилия правительства и международных организаций. Для 
проведения такой политики необходимо глубоко изучить и 
критически осмыслить зарубежный опыт в сфере труда и 
занятости и учесть не только его преимущества, но и 
недостатки. Ведь последствия принятых решений необходимо 
предвидеть. Следует иметь ввиду, что «наибольших успехов в 
развитии социальной жизни добиваются общества, которые 
мыслят стратегически, на перспективу, проявляют заботу о 
будущих поколениях, руководствуются просматривающимися 
далеко во времени национальными интересами».  
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PARTICULARITĂŢILE TEHNOLOGICE ALE 
PROCESULUI DE FABRICARE A PRODUCŢIEI 

POLIGRAFICE ŞI COMPONENŢA CONSUMURILOR DE 
MATERIALE 

 
Rita LUNGU,  

Catedra 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 
consumptions, which are very varied. 

 
Esenţa procesului poligrafic constă în fabricarea în număr 

mare de exemplare a unuia şi aceluiaşi text, identic cu originalul, sau 
în redarea unei imagini în straturi de culori, identice cu originalul, pe 
o suprafaţă tipărită. 

Drept bază a procesului tipografic serveşte forma, pe care se 
alcătuieşte imaginea, care se reflectă pe hârtie în culori. 

Pe parcursul dezvoltării procesului poligrafic au apărut diferite 
metode de tipar, de culegere şi operaţii de finisare. Însăşi procesul de 
fabricare a suferit modificări semnificative. 

În prezent, industria poligrafică suportă transformări radicale. 
Contradicţii între mijloacele de informare în masă tipărite şi cele 
electronice nu au avut loc, ba dimpotrivă, ele se completează şi se 
îmbogăţesc unele pe altele. 

Producţia poligrafică se caracterizează printr-o mare varietate 
de produse fabricate şi diverse tehnologii utilizate pentru fabricarea 
acesteia. 

În sectorul editorial şi poligrafic, la o etapă nouă în procesul 
de dezvoltare a poligrafiei, au loc esenţiale modificări calitative şi 
cantitative. 

Datorită apariţiei şi dezvoltării tehnologiei digitale se simplifică 
procesul de culegere a textului, creşte viteza de prelucrare a textului şi a 
imaginilor, se majorează calitatea imaginilor, ceea ce contribuie la 
flexibilitatea şi manevrabilitatea procesului de producţie. 
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Tiparul digital, atât cel alb-negru, cît şi cel color, în multe 
cazuri, a devenit mai ieftin decât cel obişnuit ofset. În deosebi, 
aceasta se simte considerabil la fabricarea produselor în tiraje mici. 
În afară de aceasta, tiparul digital practic este fără deşeuri, deoarece 
nu este necesară adaptarea la tiparul color. 

Producţia tipografică este prezentă în toate domeniile 
activităţii umane. Manualele, îndrumarele şi alte ediţii tipografice se 
conţin în compact-discuri (CD-uri) sub formă de anexe, şi invers, 
compact-discurile se ambalează în cutii colorate, tipărite prin metoda 
tipografică. Orice utilaj electronic este însoţit de o serie de materiale 
instructive, fişe, etichete ş.a.m.d. 

Dezvoltarea tehnologiilor digitale ridică considerabil calitatea 
şi diversitatea produselor fabricate. Noile mijloace de informare în 
masă, computerele şi reţeaua Internet contribuie la reînnoirea şi 
dezvoltarea mijloacelor tradiţionale de informare în masă. 

Diversitatea producţiei poligrafice poate fi divizată în: 
- publicaţii periodice (cărţi cu coperţi, broşuri, reviste, ziare, 

îndrumare, cataloage, ediţii în foi); 
- tipărirea produselor poligrafice de reclamă (placate în 

formate mari amplasate pe străzi şi în încăperi, cataloage, buclete, 
cataloage de preţuri, calendare, felicitări, ş.a.m.d.); 

- tipărirea pe ambalaje şi etichete, destinaţia cărora este 
atragerea cumpărătorilor, aducerea la cunoştinţă a informaţiei 
necesare şi păstrarea integrităţii mărfii la transportarea ei. 

În aceste condiţii, asigurarea fabricării la timp şi calitative, de 
către specialişti, a produselor poligrafice necesită cunoştinţe teoretice 
înalte şi competenţe practice în domeniile editorial şi poligrafic. 

Autonomia întreprinderilor şi posibilitatea gestionării libere a 
rezultatelor muncii lor la calcularea resurselor de materiale, de 
muncă şi financiare creează premise necesităţii atragerii specialiştilor 
competenţi în rezolvarea sarcinilor corespunzătoare. 

Sistemul editorial-poligrafic şi de comercializare a cărţii al 
Republicii Moldova este constituit din edituri, tipografii, redacţii ale 
ediţiilor periodice, librării şi Camera Naţională a Cărţii. 

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. [1] 
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În continuare se va prezenta schema generală a procesului 
tehnologic de fabricare a producţiei editorial-poligrafice. 

Trebuie de precizat, că procesul editorial reprezintă unul 
principal şi determinant în fabricarea producţiei editoriale şi include: 

- redactarea manuscrisului; 
- lucrul redactorului cu autorul; 
- redactarea tehnică a ediţiei (pregătirea către executarea 

poligrafică); 
- oformarea artistică a ediţiei şi pregătirea machetei-original; 
- argumentarea economică a ediţiei; 
- controlul executării comenzii la tipografie; 
- realizarea tirajului cărţii fabricate. [2] 
Deci, tehnologia procesului poligrafic are următoarele etape: 
a) pregătirea prepress a originalelor, care reprezintă 

totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, 
culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea 
lucrărilor (originalelor); 

b) procesul de tipărire în toată varietatea lui, care este un 
proces tehnologic de multiplicare a originalului editorial, care 
conţine şi prelucrarea posttipar şi finisarea producţiei; 

c) procesul de difuzare, care este un proces de distribuire a 
producţiei editoriale prin reţeaua de comerţ, biblioteci şi pe alte căi. 

Prin pregătirea prepress a originalelor se subînţelege: 
- pregătirea originalului (scanarea, fotografierea cu ajutorul 

camerei digitale); 
- prelucrarea imaginii (retuş, corectarea culorilor); 
- aranjarea în pagină (paginarea); 
- împărţirea în culori (pregătirea diapozitivelor); 
- probarea culorii de contact; 
- toate operaţiile privind prelucrarea computerizată a originalelor; 
- fabricarea fotoformelor şi formelor de tipar (clişee, planşe, 

trafarete); 
- pregătirea hârtiei pentru tipar (aclimatizare, selectare, tăiere). 
Procesul de tipărire este procesul obţinerii imaginii originale 

pe imprimate prin aplicarea unui strat de cerneală sau a mai multor 
straturi de diferite culori pe materiale tipografice prin mijloace 
poligrafice. În dependenţă de aşezarea în pagină a elementelor de 
tipar şi a celor libere el se divizează în 4 mari metode de tipar: tipar 
înalt; tipar adânc, tipar plan (ofset), tipar trafaret. 
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În dependenţă de substanţele colorante există 2 tipuri de tipar: 
- cu utilizarea culorilor lichide; 
- cu utilizarea substanţelor colorante solide (tonere). 
În dependenţă de condiţiile a procesului însuşi, există 2 

metode de tipar: 
- prin contact, când forma întră în contact cu materialul 

tipografic (la tiparul înalt); 
- fără contact, când forma tipografică nu intră nemijlocit în 

contact cu materialul tipografic. 
Procesul posttipar include în sine toate etapele de finisare a 

producţiei: 
- lăcuirea, presarea peliculei; 
- tăierea, imprimarea, numerotarea (paginarea), perforarea; 
- procesele de copertare-broşare: fălţuirea, selectarea, coaserea 

(cu aţe, cu sârmă), încleierea, tăierea, pregătirea coperţii, învelirea 
coperţii cu materiale tipografice; 

- ambalarea. 
În continuare va fi descris procesul de pregătire prepress şi 

materialele tipografice utilizate pentru acest proces. Astfel, această 
etapă începe cu pregătirea originalului. 

Originalul pentru ediţiile tipografice este materialul textual 
sau grafic, care a fost prelucrat redacţional şi editorial şi care 
constituie baza pentru crearea ediţiei tipografice cu ajutorul 
mijloacelor specifice fabricării producţiei poligrafice. 

Toate originalele pot fi divizate în următoarele categorii: 
- Originalul autorului – este materialul textual sau ilustrativ 

pregătit de către un autor sau un colectiv de autori pentru 
transmiterea lui la editură, pentru prelucrarea lui ulterioară din punct 
de vedere redacţional şi editorial. 

- Originalul editorial – materialul textual sau ilustrativ, care a 
fost prelucrat redacţional şi editorial, înscris în planul editorial şi 
semnat pentru tipar de către persoanele responsabile pentru 
pregătirea sau fabricarea formei de tipar la întreprinderea poligrafică. 

- Originalul-machet – originalul editorial, a cărui fiecare 
pagină coincide cu pagina viitoarei ediţii. 

- Originalul-machet reprodus.  
Toate originalele pe care le pregăteşte editura, pot fi divizate 

în textuale şi ilustrative. 
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Originalul textual reprezintă un text cu un număr determinat 
de rânduri în pagină şi cu un număr determinat de semne în rând. 
Toate originalele textuale sânt caşurate. 

Originalul ilustrativ este desenul, efectuat cu tuş, creion, 
vopsea sau desen tehnic, fotografie, imprimată, obţinute pe cale 
poligrafică (poate fi într-o culoare sau policromie). 

Originalul trebuie să reprezinte un tot întreg unic, adică să conţină 
tot, ce trebuie să fie pe imprimată. Trebuie, de asemenea, de ţinut cont, 
că pentru obţinerea unei imprimate colorate calitative e necesar de a 
avea un original calitativ. Poligrafiştii şi editorii trebuie să ţină cont, în 
activitatea lor, de particularităţile proceselor tehnologice, utilajului şi 
materialelor utilizate pentru executarea comenzii. 

În ultimul timp se utilizează pe larg originalele sub formă de 
imagini atât într-o culoare, cât şi policrome. În deosebi, o utilizare 
largă în calitate de originale, o au în prezent imaginile electronice, 
create cu ajutorul sistemelor editoriale computerizate, cu camere foto 
digitale, înregistrate pe CD-ROM-uri. 

Caracterul este unul din elementele plastice de bază ale ediţiei 
tipografice textuale. El este purtătorul de informaţie şi, în acelaşi 
timp, un procedeu de reproducere a textului. 

Deci, caracterul este: 
- forma grafică a semnelor unui sistem determinat de scriere; 
- set de litere, care reproduce (redă) un oarecare alfabet. 
Altfel spus, caracterul este tipul corpului de literă care este utilizat. 
Caracterul se poate modifica de la subţire la gras, iar în 

intervalul dintre ele se află toate celelalte nuanţe. 
Cu ajutorul diferitor caractere pot fi evidenţiate diferite părţi 

ale textului. Alegerea unei sau altei garnituri de caracter se determină 
de însăţi ediţia, de scopul ei şi de adresa cititorului (ştiinţifice, 
artistice, pentru copii, ediţii de reclamă). 

După destinaţia sa şi domeniul de utilizare, caracterele se 
împart în caractere: pentru cărţi, ziare, placate şi afişe, cartografice, 
pentru decoraţiuni, pentru reclamă, cu destinaţie specială. 

De asemenea, trebuie de menţionat, că orice ediţie tipografică 
trebuie să corespundă unui şir de cerinţe cu caracter igienic, estetic, 
economic, tehnic, tehnologic şi de producere. 

Cerinţele tehnico-tehnologice şi de producere faţă de 
caractere reprezintă exactitatea reproducerii grafice a caracterelor în 
diferite tipuri de tipar. 
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Prin cerinţe igienice se subînţelege claritatea la citire (condiţiile 
de citire, nivelul de pregătire a cititorului, vârsta lui ş.a.m.d.). 

Economicitatea caracterului se caracterizează prin volumul lui 
şi se determină prin numărul de semne care pot fi plasate într-un rând 
sau într-o pagină. 

Materialele poligrafice sînt materialele utilizate pentru 
fabricarea producţiei poligrafice. Ele se împart în 2 grupe: 

- materiale de bază, care sînt incluse în ediţiile poligrafice 
finite (hârtia, cartonul, materialele de copertare, cernelile); 

- materialele auxiliare, utilizate în procesul de fabricare a 
producţiei editoriale (fotopolimeri, metale, lubrifianţi, dizolvanţi, 
ş.a.m.d.). 

Hârtia este un material capilaro-poros creat artificial sub 
formă de coli, accesibil pentru pătrunderea aerului, umidităţii şi 
cernelii, se formează din fibre vegetale sau artificiale, strîns unite 
între ele (lungimea fibrelor – 1-2 mm). Hârtia este destinată pentru 
diferite scopuri, inclusiv şi pentru tipărirea ediţiilor. 

Greutatea unui metru pătrat de hârtie atinge 250 g. Dacă 
greutatea unui metru pătrat este mai mare de 250 g, se socoate că 
acesta este, de acum, carton. 

Este important de avut o închipuire generală despre faptul cum 
se fabrică hârtia, pentru a înţelege diferenţa de calitate a diferitor 
tipuri de hârtie şi, de asemenea, pentru a aprecia caracteristicile lor. 

Examinând hârtia, destinată pentru tipar cu aplicarea 
tehnologiilor poligrafice, trebuie de atras atenţia la parametrii şi 
proprietăţile ei, legate de procesele prepress, tipărire, posttipar. 

Proprietăţile prepress a hârtiei sînt legate de umiditate, ambalare 
şi păstrare, de aceea hârtia înainte de tipărire trebuie să fie supusă 
procesului de aclimatizare în încăperea, unde va avea loc prelucrarea ei. 
Dacă această condiţie nu va fi îndeplinită, atunci pot apărea dificultăţi în 
procesul de tipărire. De regulă, acestea pot fi: suprapunerea cernelilor pe 
impimată, dublarea elementelor de tipar, trecerea necalitativă a hârtiei 
prin maşină, uscarea îndelungată a cernelii. 

Colile de hârtie trebuie să aibă strict formă dreptunghiulară. La 
tăierea hârtiei marginile trebuie să fie drepte şi fără rupturi. Suprafaţa 
nu trebuie să aibă încreţituri, pete, găuri şi alte defecţiuni. Hârtia nu 
trebuie să fie ondulată. 
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Proprietăţile de tipărire de bază sînt gradul de alb, netezimea, 
elasticitatea, plasticitatea, absorbţia (porozitate şi capilaritate), 
netransparenţa, acurateţea, rezistenţa, să nu fie ondulată.  

Proprietăţile de tipărire a hârtiei trebuie să corespundă metodei 
corespunzătoare de tipar şi caracterului producţiei poligrafice. 

Proprietăţile posttipar a hârtiei sunt determinate de procesul de 
tăiere, fălţuire, coasere, imprimare, presare, uscare. 

Succesul interacţiunii cernelii cu hârtia este posibil numai în 
cazul unei calităţi ireproşabile a formei de tipar. Dacă forma are 
diferite abateri de la normele stabilite, atunci acestea numaidecât se 
răsfrâng asupra calităţii imprimatei. 

Fotoforma este un negativ monocolor textual sau ilustrativ, 
sau un diapozitiv fabricat pentru reproducerea imaginii pe peliculă 
transparentă cu scopul fabricării formei de tipar. 

Forma de tipar este suprafaţa plastinei (plitei sau cilindrului) 
fabricată pentru alcătuirea şi păstrarea imaginii sub formă de 
sectoare, care este receptivă la cerneala de tipografie şi care nu este 
receptivă şi care o transmit pe materialul imprimat sau veriga de 
transmitere (cilindrul ofset, tampon) în procesul de tipărire. 

Înainte de a începerea procesului de tipărire, în deosebi, pe 
hârtia cretată, este raţional de făcut imprimeuri de probă pe 
dispozitiv de tipar de probă pentru a se convinge dacă corespunde în 
totalitate calitatea hârtiei cu proprietăţile cernelilor. 

Formatul hârtiei – acesta este mărimea colii de hârtie, cărţii, 
ilustraţiei, paginii textului. Pentru tipar se foloseşte hârtia atât în coli, 
cât şi în rulouri. 

În Marea Britanie şi Europa formatele standard pentru cărţi 
corespund cerinţelor internaţionale ISO (Organizaţiei Internaţionale 
de Standardizare). Pentru tirajele în masă a cărţilor cu copertă sunt 
acceptate 2 formate standard: formatul A şi formatul B. Fiecare 
format următor corespunde jumătăţii din formatul precedent. [2] 

Pentru hârtia în coli formatele de bază ale colii de hârtie sunt 
indicate în centimetri: 60x84, 60x90, 70x90, 70x100, 70x108, 
84x108. Hârtia în rulouri se caracterizează numai prin lăţimea 
ruloului: 60,70, 84, 90, 108. 

Coala de hârtie este unitatea de calcul a cantităţii de hârtie 
pentru o ediţie. Se caracterizează prin format şi greutate. 

Coala de tipar constituie unitatea de măsură a volumului 
ediţiei tipărite. Ea conţine numărul paginilor, egal cu numitorul 
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determinant al cotei părţi. Pentru orice format al colii iniţiale de 
hârtie, coala de tipar conţine pentru 1/8 cote părţi – 8 pagini, pentru 
1/16 cote părţi - 16 pagini ş.a.m.d. 

Coala de hârtie are 2 părţi, de aceea dintr-o coală de hârtie se 
formează un număr dublu de pagini în comparaţie cu cotele părţi şi 
respectiv, o coală de hârtie include 2 coli de tipar. 

Tipărirea pe hârtia în foi se face pe o cotă parte determinată a 
hârtiei.  

Cota parte este o parte a colii de hârtie: ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 
1/64, 1/128. 

Tipărirea se face pe ambele părţi ale colii de hârtie, adică 
fiecare parte conţine 2 pagini. Pentru determinarea formatului ediţiei 
– înălţimea şi lăţimea blocului – este necesar de cunoscut formatul 
colii de hârtie şi cota lui parte (se utilizează tabelul formatelor). 

De exemplu, ediţia de formatul 60x84/16 conţine 32 pagini. 
Volumul ei va conţine 32:16=2 coli fizice de tipar sau o coală de hârtie. 

La alegerea formatului ediţiei este necesar de determinat, pe 
cât de raţional este formatul ales pentru ediţia dată din punct de 
vedere al tehnologiei şi economicităţii executării comenzii. 

După selectarea tipului şi formatului hârtiei pentru fabricarea 
cărţii se calculează cantitatea necesară de hârtie, ţinând cont de 

direcţia corectă a fibrelor. Reieşind din cantitatea şi greutatea 1 m 2
 

de hârtie, se poate calcula costul ei final. 
Determinând volumul total al cărţii, trebuie de calculat, de 

asemenea, grosimea cărţii pentru fabricarea coperţii sau imprimarea 
pe cotorul coperţii, pentru care este comod de utilizat tabelele 
existente cu grosimea blocului ediţiei. 

Cartonul are o masă mai mare de 250 g/m2. Fabricarea 
cartonului este analogică fabricării hârtiei. El se poate obţine, de 
asemenea, prin încleierea mai multor straturi de hârtie la maşini 
speciale. Cartonul se produce în coli de dimensiuni diferite cu 
grosimea de 0,75-3 mm.   

Pentru coperţi se utilizează 2 tipuri de carton – subţire, neted şi 
flexibil, care nu se acoperă cu material de protecţie; şi gros, cafeniu-
cenuşiu şi aspru, care se coperă cu materialele de copertare.  

La Tipografia SC „PROINFOCOM” SRL din Cahul cartonul 
se clasifică în dependenţă de grosimea lui. Astfel se utilizează carton 
de 0,9 mm, de 1,4 mm şi de 1,5 mm. 

La alegerea formatului cartonului trebuie de ţinut cont de 
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economicitatea la croirea lui. Cerinţa de bază este similară hârtiei: 
părţile de carton a coperţii trebuie să fie împărţite în cote-părţi. 
Direcţia fibrelor trebuie să coincidă cu direcţia cotorului. 

Cartonul trebuie, de asemenea, să treacă aclimatizarea în 
încăpere până la desfacerea ambalajului. 

Pentru fabricarea coperţilor cărţilor materialele de copertare 
pot fi pe bază de hârtie sau neţesută cu învelitoare poliamidă şi 
finisare, care imită ţesătura sau pielea. Se utilizează, de asemenea, 
pielea şi ţesăturile tehnice pentru cărţile de tip-cadou. 

Materialele de copertare, care imită ţesătura, reprezintă hârtia 
rezistentă – baza pe care se aplică învelitoare polimerică colorată, 
după care pe suprafeţe se fac imprimări, care imită structura ţesăturii 
sau orice desen în relief. 

Hârtia cu învelitoare de polimer poate fi de cele mai variate 
culori şi să aibă diferite tipuri de imprimare. Rezistenţa la ştergere şi 
proprietăţile hidrofuge (de respingere a apei) fac acest material foarte 
popular pentru cărţile cu termen îndelungat de utilizare. 

Materialele din ţesătură – lederina şi percalul - au la baza lor 
ţesătură de bumbac acoperită cu învelitoare de nitroceluloză şi 
învelitoare imprimată, în primul caz, şi cu strat de substanţe de 
amidon cu materiale de umplutură şi pigment, în al doilea caz, 

În prezent, există o serie de alte materiale de copertare pe bază 
de hârtie, care îşi găsesc o aplicare largă şi care reduc costul de 
producţie al ediţiilor.  

În producţia poligrafică la fabricarea coperţilor se utilizează, 
de asemenea, tifon pentru coaserea blocurilor cărţilor şi îndoirea lor 
pentru unele tipuri de forzaţ, captal – o lentă specială colorată, cu 
margine îngroşată, care se încleie de asupra şi dedesubtul cotorului 
cărţii pentru mărirea rezistenţei şi înfrumuseţarea cotorului cărţii şi a 
cărţii în întregime. 

La diferite etape de fabricare a cărţii se utilizează şi diferite 
tipuri de clei. 

La diferite etape de fabricare a cărţii se utilizează 3 tipuri de clei: 
- vegetal – o soluţie apoasă de amidon cu diferite adaosuri; 
- animal – o soluţie apoasă de clei din oase sau de cazeină cu 

adaosuri; 
- sintetic - soluţie sau dispersie de polimeri sintetici sau 

smoală (gudron). La încălzire cleiurile sintetice capătă o vâscozitate 
şi lipiciozitate necesară. La cleiurile sintetice se referă şi cleiul PVA. 
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O popularitate din ce în ce mai mare, pentru îmbunătăţirea 
aspectului exterior al ediţiei, o capătă diferite tipuri de plastic 
(pelicule), foiţe colorate şi metalizate. Pentru coaserea blocurilor 
cărţii se utilizează aţe din capron, nailon, bumbac. La coaserea 
broşurilor se utilizează sârma. 

Sortimentul grupei materialelor auxiliare este foarte divers. 
Aici se includ pelicule fototehnice, plăci fotopolimerice, plăci ofset, 
plăci de cauciuc, dizolvanţi, substanţe pentru mărirea umidităţii, 
adaosuri pentru cerneli, ş.a.m.d. 

Cernelile tipografiсe reprezintă un amestec de substanţe 
colorante (coloranţi) foarte mărunţite (pigmentului) cu substanţe mai 
mult sau mai puţin lichide şi cu proprietate lipicioasă şi adaosuri 
chimice. 

Există o mulţime de tipuri de cerneli tipografice: pentru tiparul 
înalt, pentru tiparul ofset, pentru tiparul adânc, pentru tiparul trafaret, 
cerneală termică ş.a. 

La etapa actuală a formării relaţiilor de piaţă se urmăreşte 
procesul de formare a interesului faţă de ştiinţele economice la nivel 
micro. Organizarea economică a întreprinderii se bazează pe teoriile 
componente complexe. Printre ele se află şi teoria producerii şi a 
consumurilor. 

Costul producţiei (lucrărilor, serviciilor) reprezintă aprecierea 
valorică a resurselor naturale, materiei prime, materialelor, 
combustibilului, energiei, mijloacelor fixe, resurselor de muncă, 
utilizate în procesul de fabricare a producţiei (lucrărilor, serviciilor), 
precum şi a altor consumuri legate de fabricarea ei. Costul de 
producţie este exprimarea în formă bănească a consumurilor curente 
ale întreprinderii pentru fabricarea producţiei. 

Calcularea costului planificat este calcularea consumurilor pe 
articole de consumuri pe o grupă de calculaţie sau pentru volumul 
total al tipurilor separate de produse, lucrări şi servicii. 

Formarea costului de producţie reprezintă în sine sumarea 
consumurilor întreprinderii, legate de procesul de producţie şi care se 
referă la o perioadă determinată. 

Componenţa consumurilor legate de procesul de producţie se 
determină cu ajutorul documentelor normative corespunzătoare. 

Costul producţiei editorial-poligrafice se compune din 
consumurile, legate de utilizarea în procesul de producţie a 
mijloacelor fixe, articolelor şi semifabricatelor cumpărate, 
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combustibilului şi energiei, muncii şi din alte consumuri legate de 
procesul de producţie. 

Pentru organizarea clară a evidenţei şi sumarea consumurilor 
este acceptată gruparea lor după diferiţi indicatori. 

Tradiţional, consumurile se clasifică pe elemente economice: 
- consumurile de materiale (valoarea materiei prime şi 

materialelor achiziţionate); 
- consumurile de retribuire a muncii; 
- consumurile privind contribuţiile pentru asigurările sociale şi 

asistenţa medicală obligatorie calculate prin aplicarea cotelor în vigoare; 
- consumuri indirecte de producţie; 
- alte consumuri (impozite, taxe, plăţi, ş.a.m.d.). 
Costul editorial include: 
- consumurile redacţionale (indirecte) de retribuire a muncii 

personalului redacţional de producere privind redactarea şi pregătirea 
pentru tipar a manuscrisului şi machetei-original; 

- cheltuielile editurii, calculate, de regulă, anual pe o unitate de 
produs fabricat de editură (coală editorială); 

- consumuri poligrafice (retribuirea muncii personalului 
întreprinderii poligrafice); 

- consumuri de hârtie şi materialele de copertare. 
Consumurile poligrafice includ, de asemenea, consumurile 

tradiţionale ale întreprinderii, care se clasifică pe elemente economice. 
Trebuie de evidenţiat articolul „Consumuri de materiale” ale 

întreprinderii poligrafice ţinând cont de specificul acesteia. În acest 
articol se reflectă valoarea materiei prime procurate şi materialelor 
de bază şi auxiliare, care intră în componenţa producţiei fabricate: 

- cerneli de tipografie şi adaosurile la acestea; 
- clei: 
- lac pentru  lăcuire. 
- tifon, aţe, sfoară; 
- forme de tipar; 
- dizolvant pentru lacuri; 
- foiţe metalizate pentru imprimare; 
- captal ş.a.m.d. 
Consumurile de hârtie şi materialele de copertare. 

Valoarea hârtiei, cartonului, materialelor de copertare nu se includ în 
consumurile de producţie, cu excepţia valorii acestora utilizate 
pentru fabricarea hârtiei, cartonului şi altor materiale proprii. 
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Consumurile de materiale trebuie să fie incluse în costul de 
producţie, pe măsura posibilităţii prin metoda directă, reieşind din 
normele de consumuri utilizate pentru o unitate de produs şi costului 
efectiv al materialelor, şi, de regulă, se includ în calculul 
consumurilor editoriale. 

Este necesar de menţionat, că nu s-a atras o atenţie suficientă 
evidenţierii şi rezolvării problemelor ce ţin de evidenţă, control şi 
analiză în poligrafie. De aceea, în acest sector s-au acumulat multe 
întrebări, ce necesită o rezolvare cît mai rapidă şi anume în privinţa 
gestiunii consumurilor de materiale. 

În sectorul poligrafic anume consumurile de materiale 
reprezintă cele care determină mărimea costului de producţie. 
Conform cercetărilor efectuate de economişti, numai consumurile 
directe de materiale în acest sector constituie pînă la 57%.[2] 

O importanţă deosebită pentru studierea consumurilor de 
materiale în poligrafie se acordă tehnologiilor de producţie care se 
modifică vertiginos. De asemenea, este necesar de prognozat cum se 
vor modifica consumurile, fluxul materialelor la modificarea 
tehnologiilor de producţie. Consumurile majorate de materiale duc la 
aceea, că costul serviciilor poligrafice, necătînd la tarifele comparativ 
joase de retribuire a munciii personalului de producere şi de 
conducere, în Republica Moldova, în majoritatea cazurilor, s-a 
dovedit a fi mai ridicat decît în străinătate, de aceea editurile preferă 
mai mult serviciile tipografiilor străine. 

De aceea este necesară corespunderea preţurilor şi calităţii 
ţărilor occidentale. Perfecţionarea evidenţei, controlului şi analizei 
consumurilor de materiale în gestiunea costului de producţie va 
permite apropierea către rezolvarea acestor probleme şi ridicarea 
capacităţii concurenţiale a producţiei industriei poligrafice. 
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	O vorbă populară spune că „Munca şi numai munca este izvorul libertăţii şi al fericirii”. Este normal să fie aşa, deoarece este unanim recunoscut că de muncă depinde astăzi dezvoltarea oricărei naţiuni, îmbogăţirea stării materiale şi morale a omului, consideraţie de care se poate bucura în lume, relaţiile sale în societate, prietenii pe care şi-i face, într-un cuvânt libertatea şi fericirea sa. Dar o societate avansează cu atât mai rapid cu cît poate să asigure cu lucru forţa sa de muncă şi în special cu cît va putea atrage „integral” resursele umane în activităţi utile şi eficiente. Ocupare „integral” a forţei de muncă nu presupune o ocupare în proporţie de 100 % ci una în jur de 95-98%, lucru ce asigură un şomaj minim de 2-5%, şomaj care este considerat de majoritatea macroeconomiştilor ca un „rău necesar economiei de piaţă” (6;699)
	Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după participarea la activitatea economică, perioada 2006-2010
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	1. Populaţie activă
	(mii pers.)
	Total
	1357,2
	1313,9
	1302,8
	1265,4
	1235,4
	Bărbaţi
	690,3
	663,0
	658,8
	648,5
	630,6
	Femei
	666,9
	650,9
	644,0
	616,8
	604,8
	a) Populaţia ocupată
	(mii pers.)
	Total
	1257,3
	1247,2
	1251,0
	1184,4
	1143,4
	Bărbaţi
	628,6
	621,5
	628,7
	597,7
	573,3
	Femei
	628,7
	625,7
	622,3
	586,7
	570,1
	b) Şomeri BIM
	(mii pers.)
	Total
	99,9
	66,7
	51,8
	81,0
	92,0
	Bărbaţi
	61,7
	41,5
	30,0
	50,8
	57,3
	Femei
	38,2
	25,2
	21,8
	30,2
	34,7
	2. Rata de activitate (%)
	Total
	100
	100
	100
	100
	100
	Bărbaţi
	50,9
	50,5
	50,6
	51,3
	51,0
	Femei
	49,1
	49,5
	49,4
	48,7
	49,0
	a) Rata de    ocupare (%)
	Total
	92,6
	94,9
	96,0
	93,6
	92,6
	Bărbaţi
	46,4
	47,3
	48,3
	47,2
	46,4
	Femei
	46,3
	47,6
	47,7
	46,4
	46,1
	b) Rata şomajului BIM  (%)
	Total
	7,4
	5,1
	4,0
	6,4
	7,4
	Bărbaţi
	4,5
	3,2
	2,3
	4,1
	4,6
	Femei
	2,9
	1,9
	1,7
	2,3
	2,8
	Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică
	În tabelul precedent este repartizată toată populaţia Republicii Moldova pe cinci ani, dar nu se vede ponderea regiunii de Sud din total. De aceea repartizăm populaţia activă a regiunii de Sud a ţării din totalul populaţiei Republicii Moldova, pe perioada 2007-2010, şi obţinem situaţia din Tab. 2.
	Analizând datele tabelelor 1 şi 2 observăm că populaţia activă a regiunii de sud a Republicii Moldova constituie doar 17,0 % din total, ceea ce este un indice mic pentru o zonă formată din 8 raioane. La rândul său, ponderea bărbaţilor din numărul populaţiei active pe Sud este mai mare ca cea a femeilor şi constituie 8,8%, pe când femeile 8,2%. Aproximativ aceeaşi situaţie se constată şi în rândul persoanelor ocupate. Indicatorul şomeri reprezintă 14,2% din totalul şomerilor pe ţară.
	Din cele menţionate anterior se observă că populaţia ocupată scade atât pe ţară cît şi pe regiune. Este o situaţie alarmantă, deoarece se dezvoltă sărăcia, care duce la un nivel de trai scăzut, trezeşte nostalgii şi neîncredere în actualele şi viitoarele reforme.
	Repartizarea populaţiei după participarea la activitatea economică a regiunii de Sud, perioada 2007-2010
	INDICATORI
	PERIOADA
	2007
	2008
	2009
	2010
	1. Populaţie activă
	(mii pers)
	Total
	222,4
	220,0
	221,9
	210,9
	Bărbaţi
	113,6
	112,3
	114,4
	108,9
	Femei
	108,8
	107,7
	107,5
	102,0
	a) Populaţia ocupată
	(mii pers)
	Total
	214,4
	212,3
	210,9
	197,8
	Bărbaţi
	107,9
	107,7
	107,1
	100,4
	Femei
	106,5
	104,6
	103,8
	97,4
	b) Şomeri BIM
	(mii pers)
	Total
	8,0
	7,7
	11,0
	13,1
	Bărbaţi
	5,7
	4,6
	7,3
	8,4
	Femei
	2,3
	3,1
	3,7
	4,7
	2. Rata de activitate
	(%)
	Total
	100
	100
	100
	100
	Bărbaţi
	51,1
	51,0
	51,6
	51,6
	Femei
	48,9
	49,0
	48,4
	48,4
	a) Rata de ocupare
	(%)
	Total
	96,4
	96,5
	95,0
	93,8
	Bărbaţi
	48,5
	49,0
	48,2
	47,6
	Femei
	47,9
	47,5
	46,8
	46,2
	b)  Rata şomajului BIM
	(%)
	Total
	3,6
	3,5
	5,0
	6,2
	Bărbaţi
	2,6
	2,0
	3,4
	4,0
	Femei
	1
	1,5
	1,6
	2,2
	Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică
	Persoanele care pot furniza forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, respectiv populaţia activă (persoanele ocupate – 1.143.400 şi şomerii – 92.000), reprezentau în anul 2010, 1.235.400 persoane, în descreştere (121.800) faţă de anul 2006.
	Este important să facem unele precizări în legătură cu rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste), cu modul în care aceste persoane, apte de a desfăşura o activitate, sunt antrenate în activităţi concrete.
	Sursa: Elaborată de autor în baza datelor Biroului Naţional de Statistică

