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UNELE TRĂSĂTURI SPECIFICE ALE LATURII 
OBIECTIVE A PRUNCUCIDERII 

 
Olesea BLAŞCU,  
Catedra de Drept 

  
Dès l’antiquité les lois ont protégé l’être humain considérant que 

tous ceux qui attentent à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté, à la 
dignité ou la santé d’une personne, doivent être sanctionnés d’après leurs 
faits. 

 La vie du nouveau-né est protégée aussi par la loi pénale. 
 L’objectivité de l’infanticide on l’établit premièrement par les 

actions ou les faits de la mère qui ont mené à la mort du bébé 
(étranglement, étouffement, refus d’allaiter l’enfant etc.); deuxièmement par 
le résultat produit (le mort du bébé); troisièmement par la liaison entre le 
fait dangereuse et les conséquences, c’est-à-dire établir la liaison entre la 
cause et l’effet; et enfin tenant compte du moment de l’assassinat, c’est-à-
dire pendant l’accouchement ou après. La période immédiate après 
l’accouchement constitue les premières 24 heures après l’accouchement 
parce que l’état psichologique de la mère cause par l’accouchement dure à 
peu près 24 heures du moment de l’accouchement; ce qui correspond avec 
le critère médico-légal de l’interprétation de la notion „nouveau-né”. 

 
Din cele mai vechi timpuri, legile au ocrotit fiinţa umană, 

considerând că toţi cei care atentează la viaţa, integritatea corporală, 
libertatea, demnitatea ori sănătatea persoanei trebuie sancţionaţi 
proporţional cu faptele lor. 

Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, 
acordă o deosebită importanţă ocrotirii acestor valori universale.[1] 
Orice acţiune nejustificată îndreptată împotriva acestor valori este 
sancţionată de legea penală. Sub protecţia legii penale este pusă 
inclusiv viaţa noului-născut. Creşterea numărului de pruncucideri 
pune în atenţia organelor de urmărire penală şi a instanţelor de 
judecată necesitatea stabilirii unui regim sancţionator corespunzător 
periculozităţii sociale a acestui fenomen. 

Conţinutul laturii obiective a pruncuciderii se stabileşte, în 
primul rând, prin acţiunile sau inacţiunile mamei îndreptate spre 
cauzarea morţii copilului; în al doilea rând, prin rezultatul 
produs(survenirea morţii copilului nou-născut); în al treilea rând, 
prin legătura cauzală dintre fapta socialmente periculoasă şi 
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consecinţe şi, în cele din urmă, ţinându-se cont de timpul săvârşirii 
pruncuciderii.[6, p.237] 

Latura obiectivă a pruncuciderii poate fi realizată atât prin 
acţiuni – de ucidere exercitate asupra victimei, prin orice mijloace, 
apte a suprima viaţa acesteia(sufocare, sugrumare etc.), cât şi prin 
inacţiune – neîndeplinirea unor acte de importanţă vitală pentru 
copil, cum ar fi refuzul de a alăpta copilul, lăsarea în frig, 
abandonarea copilului într-un loc sau mod care îl expune la moarte, 
acte pe care mama avea obligaţia legală să le îndeplinească. 
Pruncuciderea, săvîrşită prin lăsarea noului-născut în împrejurări 
periculoase pentru viaţă, trebuie deosebită de lăsarea în primejdie a 
noului-născut, ultima faptă fiind calificată conform art.163 CP RM. 
Delimitarea între aceste două componenţe se face, înainte de toate, 
potrivit criteriilor obiective: în cazul lăsării în primejdie, mama 
doreşte să scape de copil, fără însă a-l priva de viaţă; pe de altă parte, 
lăsarea noului-născut în pădure sau în cîmp, departe de locurile 
animate şi căile de circulaţie, vorbeşte clar despre prezenţa intenţiei 
de omor. Aşadar, timpul, locul, circumstanţele în care a fost găsit 
copilul ajută la calificarea corectă a faptei.  

Metodele în cazul unei acţiuni sunt dintre cele mai diverse. 
Este esenţial ca acţiunea să reprezinte un act de o anume forţă 
distructivă, adică să fie aptă să provoace obiectiv moartea noului-
născut în condiţiile respective. În calitate de exemplu putem aduce 
trei cazuri din practica judiciară a Republicii Moldova, cînd moartea 
copiilor a survenit în urma utilizării diferitelor metode şi mijloace: 

 1. Strangularea cu laţul – dosarul nr.1-494/96(intentat la 
23.03.1996), sect.Botanica, mun.Chişinău. sentinţa din 14.04.1996 în 
baza art.92 CP RM din 1961 – la 22 martie 1996, aproximativ la 
orele 19.00, în WC-ul din apartamentul său inculpate B.S. a născut 
un copil de viu de sex feminin având greutatea de 3150 grame şi 
lungimea de 50 cm, pe care apoi, cu ajutorul unui laţ l-a strangulat, 
moartea copilului survenind în urma asfixiei mecanice. Modul şi 
împrejurările naşterii denotă că B.S. nu a avut intenţia de a-i păstra 
noului-născut viaţa.[12] 

 2. Submersie – dosarul nr.1-523/99(intentat la 19.05.1999), 
sect. Ciocana, munc.Chişinău. Sentinţa din 28.09.1999 în baza 
art.92 CP RM din 1961 – inculpata V.Ş. în noaptea de 16 mai 1999, 
aflîndu-se în baia apartamentului, a născut un copil viu de sex 
masculin cu greutatea de 3910 grame. Peste o oră de la naştere l-a 
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înecat în cada cu apă. Conform raportului de expertiză medico-
legală, moartea copilului nou-născut a survenit în urma asfixiei 
mecanice prin înec.[13] 

 3. Aplicarea loviturilor cu obiecte ascuţite – dosarul penal 
nr.1-385/96(intentat la 21.02.1996), mun.Bălţi. sentinţa din 
22.07.1996 în baza art.92 CP RM din 1961 – la 16 februarie 1996, 
noaptea aproximativ între orele 3.00-4.00 inculpata G.T., aflîndu-se 
în apartamentul părinţilor săi, a născut neasistată un copil viu, 
viabil, de sex feminin. Imediat după naştere G.T. cu scopul de a-şi 
omorî copilul i-a provocat acestuia cu foarfecele 27 leziuni în 
diferite regiuni ale corpului. După săvîrşirea faptei, inculpate G.T. a 
învelit cadavrul copilului într-o cămaşă de noapte şi l-a aruncat în 
conducta de gunoi[14] 

 Totodată, copilul nou-născut poate muri din cauza 
hipotermiei, chiar în cazul unei temperaturi de 8-10°C şi mai joase. 

 În calitate de exemplu poate servi următorul caz din practica 
judiciară: dosarul penal nr.1-560/2003(intentat la 21.03.2003), 
mun.Bălţi. sentinţa din 04.07.2003 în baza art.92 CP RM din 1961 – 
pe data de 2 februarie 2003, la orele 17.30, inculpata A.C. a născut 
neasistată un copil viu de sex feminin în odaia căminului. 
Aproximativ la orele 21.00, fiind conştientă de faptul că la 
temperatura de 8°C copilul nu va supravieţui şi că noaptea nu va fi 
găsit de nimeni ca să-i acorde ajutor, a ieşit din bloc, a dezbrăcat 
copilul şi l-a pus într-o cutie de carton lîngă lada de gunoi. Apoi s-a 
întors la cămin.[15] 

 Moartea în acest caz survine atît din cauza sensibilităţii 
pronunţate faţă de scăderea temperaturii, cît şi din cauza cedării 
masive de căldură pe care o efectuează corpul nou-născutului. 

 Componenţa infracţiunii analizate este o componenţă 
materială. Moartea copilului nou-născut este o condiţie obligatorie 
pentru calificarea faptei conform art.147 CP RM.[3, p.26] 

 Legiuitorul deosebeşte trei etape de realizare a intenţiei 
făptuitorului în vederea săvîrşirii infracţiunii: 

1) pregătirea de infracţiune; 
2) tentativa de infracţiune; 
3) infracţiunea consumată. 
Reieşind din caracterul intenţiei făptuitoarei(spontană şi de 

scurtă durată), pregătirea la pruncucidere în sensul art.147 CP RM 
este imposibilă, iar orice act de pregătire presupune chibzuirea 
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anterioară şi imaginarea rezultatului aşteptat, adică are loc 
premeditarea faptului. Ca urmare, fapta neconsumată va constitui nu 
pregătirea la pruncucidere, ci pregătirea la omor intenţionat, deoarece 
nu a existat circumstanţa atenuantă: starea de tulburare fizică sau 
psihică cu diminuarea discernămîntului, provocate de naştere, în care 
se afla mama la momentul comiterii pruncuciderii. 

Limitele stricte ale timpului, pe parcursul căruia pruncuciderea 
se recunoaşte a fi săvîrşită în circumstanţe atenuante, explică 
frecvenţa relativ scăzută a unor asemenea cazuri în practica judiciară. 
Avînd calitatea de semn obligatoriu al componenţei prevăzute la 
art.147 CP RM, timpul săvîrşirii infracţiunii practic coincide cu 
perioada în care copilul se consideră nou-născut. Codul penal al 
Republicii Moldova încadrează timpul săvîrşirii infracţiunii analizate 
în limitele „în timpul naşterii sau imediat după naştere”. 

Legislaţia penală a Norvegiei este mai avansată privitor la 
stabilirea perioadei de timp, în cadrul căreia omorul nou-născutului 
de către mamă va fi calificat ca pruncucidere. Astfel, art.234 clar 
determină perioada de timp:”...în momentul naşterii sau în timp de 
24 de ore, potrivit criteriului medico-legal al perioadei 
postpartum”.[2, p.205] Indicarea limitelor stricte ale timpului chiar în 
legea penală ar contribui la evitarea interpretărilor eronate ale acestui 
semn la calificarea pruncuciderii de către practicieni. Ca urmare, se 
poate propune introducerea modificărilor în art.147 CP RM în ceea 
ce priveşte precizarea expresiei „în timpul naşterii sau imediat după 
naştere”. 

Totodată, pentru a evita erorile în procesul calificării 
pruncuciderii e necesar să determinăm natura unor noţiuni pur 
medicale. 

Perioada normală a gestaţiei constituie, de regulă, 280 de zile 
sau 40 de săptămîni, sau 9 luni calendaristice. Naşterea care s-a 
declanşat în termenul indicat se consideră naştere în termen. Excepţii 
constituie naşterea prematură (partus praematurus – naşterea pînă la 
37 de săptămîni) şi naşterea întîrziată (partus serotinus – naşterea 
după 42 de săptămîni). 

Naşterea este o catastrofă extraordinară pentru organismul 
femeii – ea trece pe parcursul travaliului printr-un şoc psihic şi 
emoţional profund. Starea psihofiziologică a parturientei la 
momentul săvîrşirii infracţiunii constituie temei legal pentru 
calificarea acestei fapte ca omor săvîrşit în circumstanţe atenuante. 
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Naşterea – este un act fiziologic prin care fătul şi placenta 
sunt expulzaţi pe căile naturale de forţele de travaliu care survin la 
sfîrşitul gestaţiei, de regulă, la termenul de 39-40 de săptămîni. 

Apariţia contracţiilor uterine regulate indică începutul naşterii. 
Naşterea se consideră terminată din momentul expulsiei fătului şi 
delivrenţei placentei.[5, p.47] Ca urmare, perioada de naştere se 
recunoaşte intervalul de timp care survine din momentul începerii de 
întrerupere a sarcinii pînă la delivrenţa placentei. 

Totodată, legea penală prevede noţiunea de perioadă „imediat 
după naştere”. Noţiunea dată este evidenţiată în dispoziţia art.147 
CP RM şi este de sorginte medicală constituind un interval scurt de 
timp după delivrenţa placentei. 

După părerea unor savanţi, pe care o susţin, perioada „imediat 
după naştere”, sau perioada postpartum, constituie primele 24 de ore 
din momentul naşterii copilului, deoarece se prezumă că starea 
psihologică deosebită a mamei, cauzată de naştere, durează în medie 
24 de ore din momentul naşterii, ceea ce corespunde cu criteriul 
medico-legal de interpretare a noţiunii „copil nou-născut”.[4, p.77] 

O. Pogodin şi A. Tabaikov formulează acest termen ca 
„intervalul scurt de timp după naşterea copilului şi pînă la delivrenţa 
placentei”.[9, p.16] Nu putem susţine această părere, fiindcă 
delivrenţa placentei propriu-zisă face parte din perioada naşterii. 

Medicii-obstetricieni I.V.Bodeajina, K.N.Jmakin menţionează 
că perioada popstpartum începe din momentul delivrenţei placentei şi 
durează aproximativ 6-8 săptămîni.[5, p.113] 

Încă  o problemă discutabilă în materia de pruncucidere 
rămîne stabilirea raportului de cauzallitate dintre fapta infracţională 
şi rezultatul produs. 

A.Boroi menţionează: „Este necesar ca între actul de agresiune 
comis de mamă asupra propriului copil şi rezultatul constînd în 
moartea copilului să se stabilească legătura de la cauză la efect. În 
această privinţă este de examinat efectele pe care le au asupra acestui 
raport cauzal şi, implicit, asupra răspunderii penale a mamei, 
accidentele care survin cu ocazia naşterii, de natură să provoace 
moartea copilului sau cazurile de neviabilitate”.[3, p.27] 

Astfel, este posibil ca moartea copilului să survină imediat 
după naştere, ca urmare a unor malformaţii congenitale 
incompatibile cu viaţa (afecţiuni grave contractate intrauterin, spina 
bifida, bronho-pneumonie, meningo-encefalită sau orice altă cauză 
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de neviabilitate). În cele mai multe situaţii de acest gen, făptuitoarea 
nu cunoaşte maladia copilului, ci acţionează fie concomitent  cu 
efectul ei, accentuînd consecinţa fatală, fie posterior producerii 
efectului respectiv, fiind în eroare asupra realităţii. 

„În cazul neviabilităţii copilului – scrie A. Boroi – nu 
constituie impediment pentru răspunderea penală a mamei, deci în 
situaţia în care copilul s-a născut viu şi mama i-a suprimat viaţa 
apare indiferentă orice cauză preexistentă care ar fi putut să ducă, 
mai curînd sau mai tîrziu, la acelaşi rezultat. Totuşi, ţinînd seama că 
formarea unei imagini reale asupra tuturor factorilor contributivi la 
efectul morţii copilului apare necesară în cadrul aflării adevărului, 
neviabilitatea trebuie determinată pe cale medicală, pentru a se avea 
în vedere de instanţa de judecată la dozarea pericolului social concret 
şi, ca urmare, la individualizarea pedepsei”.[3, p.28] 

Actele involuntare ale făptuitoarei nu intră sub incidenţa 
infracţiunii de pruncucidere. Aici se referă şi cazurile de deces al 
copilului cînd mama se află în stare de inconştienţă. 

În teorie şi practică pot apărea întrebări la calificarea 
pruncuciderii în cazul omorului a două sau mai multor persoane. 
Conform regulilor generale, una şi aceeaşi faptă nu poate fi 
concomitent şi infracţiune săvîrşită în circumstanţe atenuante şi 
infracţiune săvîrşită în circumstanţe agravante.[7, p.240-241] 

Uneori sunt posibile cazuri cînd mama comite omorul a doi 
copii nou-născuţi. Cu toate că în dispoziţia art.147 CP RM se spune 
numai despre omorul a unui copil nou-născut, fapta comisă nu 
constituie omor agravat (omorul intenţionat săvîrşit asupra a două 
sau mai multor persoane – lit.a) alin.(3) art.145 CP RM); ea trebuie 
calificată conform art.147 CP RM. Astfel, A.N.Popov a adus un 
exemplu din practica judiciară a Federaţiei Ruse, cînd A., după ce a 
născut doi copii maturi şi viabili, a hotărît să-i omoare. Imediat după 
naştere, A. a găsit bucăţi de frînghie, a făcut două ştreanguri şi i-a 
sugrumat.[8, p.73] 

Conform regulii generale, omorul a două sau a mai multor 
persoane reprezintă o infracţiune, în ale cărei limite se prevede 
răspunderea penală pentru cauzarea morţii mai multor persoane. Ea 
se caracterizează printr-o intenţie unică la privarea de viaţă a mai 
multor persoane şi, de regulă, se săvîrşeşte concomitent, deşi poate fi 
comisă în diferite intervale de timp. În cazul cauzării concomitente a 
morţii a două sau a mai multor persoane făptuitorul conştientizează 



 11 

că în rezultatul acţiunilor sale vor deceda două sau mai multe 
persoane. în cazul omorului a două sau a mai multor persoane 
săvîrşit în diferite intervale de timp trebuie de stabilit dacă făptuitorul 
a acţionat cu intenţie directă îndreptată spre privarea de viaţă a 
tuturor victimelor, fiind condus de un motiv comun.[11, p.14] 

Dacă fapta comisă conţine semnele necesare ale unor 
componenţe de infracţiuni săvîrşite în circumstanţe atenuante sau în 
circumstanţe care exclud răspunderea penală, atunci aplicarea art.145 
lit.a) alin.(3) CP RM este inadmisibilă. 

Un interes deosebit prezintă legislaţia penală a Norvegiei care 
prevede un tratament agravat pentru săvîrşirea omorului repetat al 
pruncului de către mamă sau pentru săvîrşirea pruncuciderii în alte 
circumstanţe agravante, stabilite direct în dispoziţia normei.[2, 
p.205] Autorul rus A.N.Popov propune completarea art.106 CP al 
Federaţiei Ruse (omorul pruncului de către mamă) cu alineatul (2) 
unde se va conţine circumstanţa agravantă „a doi sau a mai multor 
copii nou-născuţi” şi „în mod repetat”.[10, p.37] Cred că nu este 
necesar a stabili aceste circumstanţe agravante deoarece componenţa 
privilegiată a omorului nu poate să conţină careva circumstanţe 
agravante, ceea ce ar contrazice regulilor generale de calificare. 
Împrejurarea dată trebuie luată în considerare numai la 
individualizarea pedepsei. 

Consider incorectă lipsa indicaţiilor clare ale legiuitorului 
privind apartenenţa copilului nou-născut făptuitoarei de 
pruncucidere. Dacă ar fi introdusă noţiunea „copilul său”, atunci 
problema nu ar exista. Propun completarea dispoziţiei art.147 CP 
RM cu noţiunea „propriului copil”, fiindcă la răspundere penală în 
baza art.147 CP RM poate fi trasă numai femeia care a născut acest 
copil, adică mama biologică. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND PROCEDURA DE 
REORGANIZARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 

 
Magda ŞAVGA,     

Catedra de Drept 
 

The existance of some reglementations of buisness relations and 
ofcourse the good knowledge of these reglementations by judicials and 
buisness persons contributes to investment in productive sphere and 
implicit to the economic promotion of  the state. The reorganisation of 
buisness persons is the transmition to one or more existent judicial 
persons or who take such human being. 

 
Existenţa unor reglementări moderne a relaţiilor de afaceri şi 

desigur cunoaşterea bună a acestor reglementări de către jurişti şi 
oamenii de afacerei contribuie la atragerea investiţiilor în sfera 
productivă şi implicit la avansarea economică a 
statului.Reorganizarea persoanelor juridice este transmiterea la una 
sau mai multe persoane juridice existente, sau care iau, astfel, fiinţă. 
În baza principiului simetriei actelor juridice, reorganizarea 
persoanelor juridice se hotărăşte de către acele persoane care au decis 
înfiinţarea lor. 

Reorganizarea este o operaţiune juridică complexă de 
transmitere a drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o 
persoană juridică existentă la o persoană juridică succesoare, care 
există sau care ia naştere.[1] Reorganizarea cuprinde cel puţin două 
persoane juridice şi produce efecte creatoare, modificatoare ori de 
încetare a lor. Persoana juridică se poate reorganiza în mod voluntar, 
în temeiul hotărârii organului suprem, sau în mod silit, în temeiul 
hotărârii instanţei de judecată. 

Astfel, persoana juridică se poate reorganiza prin fuziune, 
dezmembrare şi transformare. 

Reorganizarea prin fuziune. 
Fuziunea este o operaţiune tehnico – juridică de reorganizare 

prin care două sau mai multe societăţi comerciale îşi unesc 
patrimoniile  într-o singură societate comercială pentru 
concentrarea capitalului şi sporirea rentabilităţii.[2] 

 Fuziunea ca operaţiune tehnico – juridică implică mai multe 
societăţi comerciale şi se produce în baza unui contract aprobat de 
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fiecare societate participantă. Fuziunea societăţilor comerciale 
implică următoarele operaţiuni: - negocierile şi elaborarea proiectului 
contractului de fuziune; - aprobarea contractului de fuziune de către 
organele supreme ale societăţilor participante la fuziune; - notificarea 
Camerei Înregistrării de Stat cu privire la iniţierea reorganizării; - 
informarea creditorilor şi publicarea avizului în „Monitor Oficial al 
R.M.” cu privire la fuziune; - prezentarea actelor necesare 
înregistrării fuziunii; - înregistrarea fuziunii la Camera Înregistrării 
de Stat. Pentru înregistrarea societăţii înfiinţate prin fuziune este 
necesară autorizaţia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare precum şi 
a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. În cazul băncilor 
constituite prin fuziune sau dezmembrare îşi pot începe activitatea 
numai după obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei.[3] 

Fuziunea poate avea loc prin două căi: prin contopire şi absorbţie 

Fuziunea prin contopire este o operaţiune tehnico – juridică de 
reorganizare prin care două sau mai multe societăţi comerciale se 
unesc pentru a constitui o nouă societate comercială.  

Persoanele interesate elaborează proiectul contractului de 
fuziune prin contopire în care trebuie să se indice: - denumirea şi 
sediul societăţilor comerciale, - numărul de înregistrare şi data 
înregistrării; - forma fuziunii (contopirea); - avantajele fuziunii prin 
contopire; - datele de identitate ale asociaţiilor societăţilor care se 
contopesc. La proiectul  contractului de fuziune prin contopire 
trebuie să se anexeze, ca parte componentă proiectul actului de 
constituirea a noii societăţi, ambele proiecte fiind  analizate şi puse la 
vot fiecare în parte la adunarea generală a fiecărei societăţi care 
participă la contopire. Aprobarea proiectelor se face cu 2/3 din 
numărul total de voturi dacă actul de constituire nu prevede o 
majorare mai mare. Actul de constituire a noii societăţi trebuie să fie 
autentificat. 

În cazul în care proiectul contractului de fuziune prin 
contopire a fost aprobat de fiecare societate participantă la fuziune, 
Camera  Înregistrării de Stat trebuie notificată în decursul a trei zile 
de la data adoptării ultimei hotărâri despre intenţia de fuziune. Ne 
respectarea termenului de trei zile nu duce la decădere, deoarece la 
cererea solicitanţilor, actele pot fi trimise şi mai târziu. De asemenea 
şi creditorii fiecărei societăţi care se contopeşte au dreptul să fie 
informaţi despre reorganizare în termen de 15 zile de la adoptarea 
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hotărârii de fuziune. După prezentarea actelor necesare, organul de 
înregistrare le verifică şi, dacă sânt conforme cerinţelor legale, se 
face înregistrarea fuziunii prin contopire, în cel puţin două operaţiuni 
în registru: - radierea societăţilor care se dizolvă şi, - înregistrarea 
noii societăţi.[4] 

Fuziunea prin absorbţie este o operaţiune juridică prin care o 
societate comercială încorporează una sau mai multe societăţi care în 
consecinţă se dizolvă şi sunt radiate din Registrul de Stat. 

 Persoanele interesate elaborează proiectul contractului de 
fuziune prin absorbţie în care trebuie să se indice: - denumirea şi 
sediul societăţilor comerciale, - numărul de înregistrare şi data 
înregistrării; - forma fuziunii (contopirea); - avantajele fuziunii prin 
absorbţie; - datele de identitate ale asociaţiilor societăţii absorbite. La 
proiectul contractului de fuziune prin absorbţie trebuie să se anexeze 
actul de constituire a societăţii absorbante şi propunerile de 
modificare a acestuia făcute în legătură cu absorbţia, ambele proiecte 
fiind  analizate şi puse la vot fiecare în parte la adunarea generală a 
fiecărei societăţi care participă la fuziune. Aprobarea proiectelor se 
face cu 2/3 din numărul total de voturi dacă actul de constituire nu 
prevede o majorare mai mare. 

În cazul în care proiectul contractului de fuziune prin absorbţie 
a fost aprobat de fiecare societate participantă la fuziune, Camera  
Înregistrării de Stat trebuie notificată în decursul a trei zile de la data 
adoptării ultimei hotărâri despre intenţia de fuziune. Ne respectarea 
termenului de trei zile nu duce la decădere, deoarece la cererea 
solicitanţilor, actele pot fi trimise şi mai târziu. De asemenea şi 
creditorii fiecărei societăţi care fuzionează au dreptul să fie informaţi 
despre reorganizare în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de 
fuziune. După prezentarea actelor necesare, organul de înregistrare le 
verifică şi, dacă sânt conforme cerinţelor legale, se face înregistrarea 
fuziunii prin absorbţie, în cel puţin două operaţiuni în registru: - 
radierea societăţilor care se dizolvă şi, - înregistrarea noii 
societăţi.[5] 

Reorganizarea prin dezmembrare. 
Dezmembrarea este o operaţiune tehnico – juridică de 

reorganizare prin care o societate comercială se împarte în două 
sau mai multe societăţi comerciale independente, sau prin care 
dintr-o societate comercială se separă o parte formând o 
societate comercială independentă. 
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În opinia lui Stănescu, dezmembrarea are loc atunci când 
fondatorilor nu le merge afacerea sau operaţiunea de dezmembrare 
va spori eficacitatea activităţii.[5] 

Dezmembrarea societăţii comerciale se produce în baza unui 
plan, aprobat de Adunarea Generală, acesta dobândind valoare 
juridică şi devenind executabil numai după ce Camera Înregistrării 
de Stat a înregistrat societăţile care se contopesc. Dezmembrarea 
societăţilor comerciale implică următoarele operaţiuni: - negocierea 
şi elaborarea planului de dezmembrare; - aprobarea lui de către 
organul suprem; - notificarea Camerei înregistrării de Stat cu privire 
la iniţierea reorganizării; - informarea creditorilor şi publicarea 
avizului în „Monitor Oficial al R.M.”; înregistrarea dezmembrării la 
Camera Înregistrării de Stat. 

Dezmembrarea prin divizare este operaţiunea prin care o 
societate comercială îşi pierde calitatea de subiect de drept prin 
divizare, împărţindu-se în două sau mai multe persoane juridice, care 
iau naştere în urma acestei operaţiuni. Această formă de 
dezmembrare are loc atunci când între asociaţi apar neînţelegeri sau 
când se consideră că divizarea va ridica eficienţa activităţii. Planul de 
dezmembrare prin divizare se elaborează de organul executiv care îl 
propune Adunării generale spre aprobare. În plan se indică toate 
aspectele divizării; - denumirea şi sediul societăţilor care se 
divizează, - modalitatea divizării; - cauza şi eficienţa divizării; - 
datele de identitate ale asociaţiilor societăţii divizate; - partea din 
capitalul social care trece la societăţile constituite în urma divizării. 
La plan se anexează actele de constituire ale noilor  societăţi. Planul 
de dezmembrare prin divizare este aprobat prin hotărâre a Adunării 
Generale, care poate fi adoptată cu 2/3 din numărul total de voturi. În 
cazul în care proiectul planului de dezmembrare prin divizare a fost 
aprobat la Adunarea Generală a asociaţilor, organul executiv trebuie 
să notifice Camera Înregistrării de Stat precum şi creditorii, în decurs 
a 3 zile de la data adoptării unei astfel de hotărâri. 

Dezmembrarea prin separare este operaţiunea prin care, din 
componenţa unei societăţi comerciale, care nu-şi pierde 
personalitatea juridică se desprind şi iau fiinţă una sau mai multe 
persoane juridice. Această formă de reorganizare este utilizată 
fregvent la formarea, pe baza filialelor, a unor persoane juridice 
independente.  Planul de dezmembrare prin separare se propune spre 
aprobare  Adunării generale. În care  se indică toate aspectele 
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separării; - denumirea şi sediul societăţilor care se dezmembrează, - 
modalitatea separării; - cauza şi eficienţa separării; - datele de 
identitate ale asociaţiilor care rămân la societatea care se 
dezmembrează şi ale asociaţilor care trec la noua societate; - partea 
din capitalul social care trece la societatea  constituită în urma 
separării.  La plan se anexează actele de constituire al noii  societăţi. 
Planul de dezmembrare prin separare este aprobat prin hotărâre a 
Adunării Generale, care poate fi adoptată cu 2/3 din numărul total de 
voturi. În cazul în care proiectul planului de dezmembrare prin 
separare a fost aprobat la Adunarea Generală a asociaţilor, organul 
executiv trebuie să notifice Camera Înregistrării de Stat precum şi 
creditorii, în decurs a 3 zile de la data adoptării unei astfel de 
hotărâri. După prezentarea actelor, organul de înregistrare le verifică 
şi dacă sînt conforme cerinţelor legale se face înregistrarea separării 
în Registrul de Stat. Înregistrarea dezmembrării prin separare se 
demonstrează cu certificatul de înregistrare a societăţii constituite 
prin separare.[6] 

Transformarea societăţilor comerciale este o operaţiune 
prin care o societate, pe parcursul existenţei, trece de la o formă 
juridică la alta. 

După cum rezultă din operaţiunea de transformare, nu are loc 
o trecere a drepturilor şi obligaţiilor de la o persoană la alta, fiindcă 
persoana juridică nu dispare, ci îşi continuă existenţa sub o altă 
formă. Astfel, transformarea : - este un mijloc juridic de schimbare a 
structurii societăţii; 

a) se realizează prin actul de voinţă al asociaţilor, care 
adoptă un nou act de constituire; 

b) nu se dizolvă în procesul transformării, patrimoniul 
ei nu se lichidează, iar existenţa ei juridică continuă.[7] 

Transformarea societăţii trebuie să aibă la bază un interes 
serios şi legitim. (Exemplu poate servi faptul că numărul de asociaţi 
în cadrul S.N.C a crescut până la peste 20 persoane, ori a scăzut sub 
minimul stabilit de lege, în caz de reducere a capitalului social în 
S.A. şi S.R.L., care trebuie să se transforme într-o altă formă în 
S.N.C. sau Cooperativă de Producţie, şi Societatea în Comandită în 
cazul în care rămân numai comanditaţi sau comanditari).[8] 

Procedura de transformare implică următoarele operaţiuni: 
elaborarea actului de constituire al societăţii care se transformă, 
informarea asociaţilor  despre transformarea   şi  aducerea la 
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cunoştinţa lor a proiectului actului de constituire, convocarea  şi  
desfăşurarea  adunării generale  a asociaţiilor, adoptarea hotărârii de 
transformare şi formare a organelor specifice societăţii în care se  
transformă, informarea creditorilor despre transformarea, publicarea 
anunţului în „Monitorul Oficial al Republicii  Moldova”.[9] 

Pentru înregistrarea transformării, Camerei Înregistrării de Stat  
i  se  prezintă: actul  de  constituire  al  societăţii în care se 
transformă; hotărârea de transformare, adoptată de adunarea 
generală; actul de constituire şi certificatul de înregistrare în original, 
copia de pe  publicaţia în „Monitor Oficial al R.M.” Primind actele, 
registratorul verifică legalitatea lor şi decide înregistrarea 
transformării sau respingerea cererii. După obţinerea noului certificat 
de înregistrare, societatea comercială efectuează modificările 
necesare: - schimbarea denumirii sale în contractele comerciale, în 
contractele bancare, modifică licenţele etc. 
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PARTICULARITĂŢI PRIVIND RETRIMITEREA ÎN 
DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT 

 
Silvia SAVVA, 

 Catedra de Drept 
 
 Notion spècifique du droit international privé, le renvoi reflète une 
situation conflictualiste qui a à l'origine les différences entre les solutions 
conflictualistes de divers systèmes de droit dans la même matière juridique, 
conséquences de différentes liaisons. 
 La complexité du procédé et la diversité des conditions dans 
l'entourege desquelle elle apparaît, font que le renvoi soit vue différement 
par la multitude de systèmes de droit, en même temps celui de Republique 
de Moldavie. 
 Au cours de son evolution le renvoi a connu beaucoup 
d'interprétations, en même temps excitant plusieurs points d'interogation 
qui ont l'effet de nous faire revenir à cette institution du droit international 
privé. 
 

Complexitatea şi particularismul dreptului internaţional 
privat ne pun deseori în faţa unor probleme a căror soluţionare nu 
este una din cele mai simple, necesitînd o aprofundare mult mai 
accentuată a acestora. Retrimiterea - noţiune specifică ramurii de 
drept internaţional privat ce reflectă unul din procedeele de 
soluţionare a litigiilor cu element de extranietate reprezintă în acelaşi 
timp şi un factor care complică odată în plus acest tip de raporturi. 
 Retrimiterea se prezintă ca fiind acel procedeu tehnico-
juridic prin care legea străină desemnată ca aplicabilă potrivit normei 
conflictuale a forului refuză competenţa ce i se oferă de a se aplica şi 
atribuie, la rîndul ei, prin normele conflictuale proprii, această 
competenţă legii unui alt stat.[1] 
 Se observă că conceptul de retrimitere apare în asociere cu 
alte noţiuni specifice dreptului internaţional privat cum ar fi: legea 
străină aplicabilă, norme conflictuale aşa încît pentru a elucida 
problema retrimiterii se impune analizarea contextului în care aceasta 
apare. Întîi de toate trebuie să amintim că specific raporturilor de 
drept internaţional privat este elementul de extranietate care face ca, 
cu privire la un anumit raport juridic în care acesta este prezent să 
aibă capacitatea de a se aplica două sau mai multe legi aparţinînd 
unor sisteme de drept diferite. Avînd în vedere că fiecare sistem de 
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drept este alcătuit atît din norme materiale cît şi din norme 
conflictuale, iar fiecare dintre acestea, avînd drept scop de a proteja 
interesul statului, sînt diferite de la un sistem de drept la altul, este 
necesar de a se cerceta problema din mai multe unghiuri astfel încît 
rezultatul obţinut să ne scoată în evidenţă toate particularităţile 
acestei instituţii a dreptului internaţional privat. 
 Aşadar, este nevoie să identificăm situaţiile în care poate să 
apară retrimiterea, condiţiile esenţiale  ale existenţei sale, formele 
retrimiterii şi limitele aduse acestui procedeu. 
 Termenul de „retrimitere” începe să fie utilizat începînd cu 
secolul XIX, avînd menirea de a caracteriza o problemă 
conflictualistă distinctă legată de soluţionarea conflictului de legi şi 
determinarea legii aplicabile raportului juridic cu element de 
extranietate. Mai exact, vorbim despre retrimitere în situaţia în care 
forul, prin prisma propriei norme conflictuale, îşi declină competenţa 
de soluţionare a litigiului făcînd trimitere la un alt sistem de drept cu 
care acesta are legătură prin elementul de extranietate, iar acesta la 
rîndul său, potrivit normei conflictuale proprii nu acceptă trimiterea 
făcînd o nouă trimitere fie înapoi la dreptul statului forului, fie mai 
departe la dreptul unui stat terţ. 
 Cu toate că uneori retrimiterea este prezentată ca o problemă 
ce ţine de interpretarea regulilor de conflict fiind tratată ca o formă a 
calificării, există unele aspecte care fac aceste două instituţii ale 
dreptului internaţional privat să difere una de alta şi anume: dacă prin 
calificare înţelegem determinarea înţelesului noţiunilor termenilor 
utilizaţi în conţinutul şi legătura normei conflictuale, atunci 
retrimiterea reflectă situaţia în care sistemele de drept cu privire la 
aceeaşi normă conflictuală după conţinutul ei, prin intermediul 
legăturii înţeleg în mod diferit cărui sistem de drept să-i acorde 
competenţa de soluţionare a litigiului. Acest lucru este posibil 
datorită diferenţelor de reglementare caracteristice fiecărui sistem de 
drept. 
 Elementul de extranietate primeşte considerare în raport cu 
un sistem de drept, fiecare sistem de drept, pentru diferite materii 
juridice stabilind elemente de extranietate în raport de care se 
realizează localizarea, respectiv în raport de care se determină legea 
aplicabilă raportului juridic de drept internaţional privat.[2] 

 Faptul că sistemele de drept dau o semnificaţie diferită 
anumitor termeni sau iau ca element de extranietate categorii juridice 
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diferite (cetăţenia, domiciliul, locul încheierii actului, locul executării 
contractului, etc.) face ca raportul juridic de drept internaţional privat 
sa cadă fie sub competenţa de soluţionare a două sau mai multe 
sisteme de drept, fie să nu cadă sub incidenţa nici unui sistem de 
drept. Constatăm aşadar, existenţa a două situaţii juridice distincte: 
una în care sistemele de drept îşi reclamă ambele competenţa de 
soluţionare a unui raport juridic-situaţie cunoscută sub denumirea de 
conflict pozitiv, şi a doua, cînd sistemele de drept neagă competenţa 
de soluţionare a raportului juridic, atribuind-o unui alt sistem de 
drept, această din urmă situaţie fiind cunoscută sub denumirea de 
conflict negativ. 

În ceea ce priveşte conflictul pozitiv, în dreptul internaţional 
privat s-a admis că se va aplica legea instanţei mai intîi sesizată, 
adică legea forului. Pe de altă parte, în situaţia unui conflict negativ, 
acesta poate fi soluţionat prin aplicarea procedeului tehnico-juridic 
specific dreptului internaţional privat şi anume retrimiterea.[3] S-a 
constat deci că retrimiterea poate apărea doar în situaţia unui conflict 
negativ. Cu toate acestea pentru a fi siguri de aplicabilitatea 
procedeului trebuie să determinăm la ce anume a făcut trimitere 
forul, la întregul sistem de drept străin, alcătuit din norme materiale 
şi norme conflictuale, sau numai la normele materiale. Retrimiterea 
este posibilă numai în cazul în care trimiterea se face la întregul 
sistem de drept străin astfel încît acesta, prin intermediul propriilor 
norme cinflictuale poate dispune asupra necompetenţei sale de 
soluţionare şi trimite cazul spre soluţionare altui sistem de drept. În 
situaţia trimiterii la legea materială a sistemului de drept străin, 
retrimiterea nu va fi posibilă întrucît legea materială, fiind de 
aplicare imediată, va soluţiona pe fond raportul juridic, primind 
astfel trimiterea.  

Astfel, pentru a exista retrimitere, este necesară întrunirea a 
două condiţii cumulative:  

 existenţa unui conflict negativ între normele conflictuale din 
sistemele de drept în prezenţă cu privire la un raport juridic; 

 admiterea retrimiterii de către norma conflictuală a forului cu 
trimitere la întregul sistem de drept străin.[4] 

Retrimiterea nu reprezintă o sesizare efectivă a instanţei străine 
cu soluţionarea litigiului, ea este o operaţie logico-juridică ce are loc 
exclusiv în mintea judecătorului competent, reprezentînd o judecată 
pe care o face forul din perspectiva normei conflictuale a sistemului 
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de drept la care s-a trimis. Totodată retrimiterea nu trebuie 
confundată cu declinarea de competenţă întilnită în dreptul intern cu 
privire la competenţa de judecată a instanţei [5]. 

După cum menţionam mai sus sistemul de drept la care a trimis 
forul prin propria normă conflictuală atribuie competenţa de 
soluţionare a raportului de drept internaţional privat fie legii forului 
fie unui sistem de drept terţ, aşa încît se disting două forme de 
retrimitere:[6]  

 retrimitere de gradul I (retrimiterea simplă) - există 
atunci cînd sistemul de drept la care a trimis norma 
conflictuală a forului, prin propria normă conflictuală 
desemnează competenţa legii forului; 

 retrimiterea de gradul II ( retrimiterea complexă ) - 
priveşte situaţia în care sistemul de drept la care a trimis 
norma conflictuală a forului, prin propria normă 
conflictuală desemnează competenţa unui sistem de 
drept terţ. 

        Retrimiterea simplă cunoaşte o arie mai largă de răspîndire 
considerîndu-se că asigură o coordonare a sistemelor de drept în 
prezenţă, urmare aplicării acestui procedeu hotărîrea pronunţată în 
ţara forului avînd deplin temei să fie recunoscută şi în dreptul străin, 
a cărei normă conflictuală a retrimis la dreptul forului.[7] 
 Retrimiterea complexă este mai puţin acceptată întrucit poate 
da naştere unui şir neîntrerupt de retrimiteri, ceea ce echivalează cu 
nesoluţionarea pe fond a raportului juridic cu element de extranietate. 
 Majoritatea autorilor analizînd problema retrimiterii au scos 
la iveală atît avantaje cît şi dezavantaje ale acesteia, lăsînd la 
aprecierea legiuitorului reglementarea ei totală, parţială sau chiar 
excluderea acestui procedeu din cadrul juridic naţional. Fie că a fost 
privită cu suspiciune, fie că a fost privită cu încredere, evoluţia 
retrimiterii nu a încetat, fiecare sistem de drept preluînd din 
ansamblul elementelor care o formează doar pe acele care au 
considerat că răspund interesului naţional. ` 

Vis-à-vis de această problemă sistemele de drept şi-au 
exprimat opţiunea în mod diferit astfel încît unele dintre ele (suedez, 
finlandez, japonez) admit ambele forme ale retrimiterii, altele 
(român, german, francez) admit doar retrimiterea de gradul I, iar o a 
treia categorie (grec, brazilian, olandez, moldovean) nu admit 
retrimiterea. 
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În ceea ce priveşte dreptul internaţional privat al Republicii 
Moldova legislaţia naţională[8] prevede că: „orice trimitere la legea 
străină în conformitate cu dispoziţiile prezentei cărţi trebuie privită 
ca trimitere la dreptul material şi nu la dreptul conflictual al statului 
respectiv”. Avînd în vedere că una din condiţiile existenţei 
retrimiterii este ca trimiterea forului să fie făcută la întregul sistem de 
drept străin şi nu doar la dreptul său material rezultă fără îndoială că, 
prin respectiva reglementare intenţia legiuitorului a fost de a înlătura 
retrimiterea. Cu toate acestea reglementarea în cauză a stîrnit 
anumite comentarii[9] ce ţin de faptul că prezentul articol se referă 
doar la normele conflictuale ale Cărţii a V-a a Codului civil, or 
dreptul internaţional privat al Republicii Moldova nu se rezumă doar 
la aceste reglementări, conţinînd prevederi legale de drept 
internaţional privat şi în alte acte normative cum ar fi Codul familiei, 
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Cu alte cuvinte 
dispoziţiile conţinute în aceste acte normative nu cad sub incidenţă 
art. 1583 al Codului civil astfel încît în privinţa lor ar fi posibilă 
retrimiterea.  

Indiferent de opţiunea sistemelor de drept de a admite sau nu 
retrimiterea, există anumite situaţii prezentate de doctrina dreptului 
internaţional privat în care retrimiterea nu se admite:[10]  

 atunci cînd părţile au ales legea aplicabilă 
contractului lor în baza principiului autonomiei de 
voinţă; 

 atunci cînd se aplică regula locus regit actum, 
situaţie în care se consideră că trimiterea pe care o 
face norma conflictuală dispune aplicarea legii 
locului încheierii actului privind forma exterioară a 
acestuia, neluîndu-se în consideraţie normele 
conflictuale ale sistemului de drept respectiv; 

 atunci cînd retrimiterea de gradul II nu permite 
determinarea legii aplicabile [11]; 

 în materia cetăţeniei, cînd orice referire la legea 
străină pentru determinarea ei trebuie înţeleasă ca 
fiind făcută la legea materială, fără a se lua în 
consideraţie o posibilă retrimitere[12]; 

 în situaţia în care prin convenţii internaţionale se 
prevede astfel, prin convenţii observindu-se tendinţa 
de a crea norme materiale de drept uniform [13]. 
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Revenind la sistemul de drept al Republicii Moldova 
considerăm că reglementările în materie sînt insuficiente şi necesită 
completări care să lichideze orice semne de întrebare. Cu toate că ar 
putea fi încărcată cu o anumită doză de subiectivism, posibilitatea 
acordată judecătorului de a analiza cazul punînd în prim plan 
interesul părţilor litigante, dar prin prisma interesului statului, ar fi 
binevenită. Legiuitorul naţional ar trebui să-şi expună poziţia prin 
intermediul unor reglementări permisive, impunînd doar anumite 
limite ce ţin de domenii în care statul nostru are interes major de 
reglementare. 
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LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI INFORMARE A 
POPULAŢIEI DE ORGANELE MASS-MEDIA ÎN PERIOADA 

CAMPANIEI ELECTORALE 
 

Victor TODOS,  
Catedra de Drept 

 
La liberté d'expression dans le contexte des élections dans un état est 

très importante. Principalement  les médias doivent laisser la place à tous 
les candidats à l'élection de placer la publicité électorale et la façon de 
convaincre les électeurs. Un rôle essentiel dans cette direction se trouve les 
médias pour informer la population. Tant la presse, la radio et de télévision 
dans leur travail doit prendre en compte les règles de l'information de la 
population à la campagne électorale. En ce sens, les médias devraient être 
impartiale et objective. Principalement les médias doivent laisser la place à 
tous les candidats à l'élection de placer la publicité électorale et la façon de 
convaincre les électeurs. En ce sens, les médias devraient être impartiale et 
objective. 

 
În ultimul timp se atrage o atenţie deosebită informării 

populaţiei în perioada campaniei electorale. Totodată există 
posibilitatea ca fiecare cetăţean să-şi poată exprima opinia liber prin 
votul său, iar acei candidaţi electorali au dreptul de a informa opinia 
publică referitor la programul de guvernare pe care îl propune de ai 
convinge să voteze pentru el, are dreptul de a critica oponenţii săi şi 
de a face replici la adresa lor.  

În primul rând este necesar de a defini noţiunea de campanie 
electorală. Prin campania electorală înţelegem perioada de activitate 
care se desfăşoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-şi 
exprime voturile pentru alegerea unui sau altui concurent electoral şi 
care începe, pentru fiecare concurent electoral la data înregistrării 
acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau de către consiliul 
electoral de circumscripţie şi se încheie la data excluderii 
concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării.[1] 

Constituţia Republicii Moldova garantează libertatea opiniei şi 
a exprimării, dreptul de a alege şi de a fi ales, instituie modul de 
alegere a Parlamentului, Preşedintelui, instituie condiţiile de 
organizare a referendumului republican şi acelui constituţional. 

Drepturile de care dispune presa în perioada campaniei 
electorale nu sunt specificate nici într-un act normativ din acest 
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domeniu, însă ele pot fi deduse din limbajul şi textul actelor 
normative. Convenţional sarcinile jurnalistului pe perioada reflectării 
campaniei electorale pot fi divizate în două compartimente: 

 Sarcini ce vizează monitorizarea alegerilor;  
 Sarcini ce vizează reflectarea alegerilor; 
Aceste două compartimente vizează reflectarea sarcinilor ce le 

revin respectiv şi drepturile jurnaliştilor.  
Legislaţia electorală nu interzice jurnaliştilor să asiste la 

şedinţele consiliilor şi birourilor electorale. Codul Electoral stabileşte 
că toate şedinţele la care Comisia Electorală Centrală examinează 
probleme electorale, inclusiv şedinţele la care urmează să adopte 
hotărâri asupra problemelor electorale, sunt deschise pentru 
reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi pentru public. În 
acelaşi timp comisia electorală centrală este obligată să asigure 
transparenţa operaţiilor electorale în măsura în care aceasta ar 
permite mijloacelor de informare şi populaţiei să aprecieze 
activitatea comisiei. 

Lege nu stabileşte ce ar trebui să înţelegem prin „act electoral” 
însă în mod normal acest termen acoperă orice document cu 
conotaţie electorală: documentele partidelor, ale altor organizaţii 
social-politice sau ale blocurilor electorale care a fost prezentate 
pentru înregistrare, candidaţilor la funcţia de primar şi consilier în 
organele administraţiei publice locale, ale candidaţilor independenţi 
precum şi documentele financiare ale concurenţilor electorali, actele 
emise de organele electorale.[2] 

Mijlocul de informare în masă are următoarele drepturi 
principale legate de procesul de reflectare a alegerilor: 

 Dreptul de a răspândi materiale ce reprezintă agitaţia 
electorală; 

 Dreptul de a realiza dezbateri electorale; 
 Dreptul de a difuza rezultatele chestionarelor 

sociologice; 
 Dreptul de a stabili preţul pentru publicare 

electorală; 
 Dreptul de a produce spoturi publicitare pentru 

candidaţii electorali: 
Conform codului electoral cetăţenilor Republicii Moldova, 

partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, 
candidaţilor şi persoanelor de încredere a candidaţilor li se oferă 
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dreptul de a face agitaţie în favoare sau în defavoarea candidaţilor 
prin intermediul mijloacelor de informare în masă sau altor forme de 
comunicare ce exclud încălcarea ordinii publice şi normelor etice. 
Legislaţia Republicii Moldova nu obligă decât instituţiile publice ale 
audiovizualului să răspândească materiale ce reprezintă agitaţie 
electorală, adică materiale care au scopul de a-i determina pe 
alegători să voteze pentru unii sau alţi concurenţi electorali.[1] 

Lege nu stabileşte procedura pe care urmează să o respecte 
publicaţia periodică sau agenţia de presă ce nu doreşte să 
răspândească agitaţia electorală. În cazul în care organul de 
informare în masă va decide că va răspândi materiale ce reprezintă  
agitaţia electorală, el urmează să se conformeze cerinţelor stabilite de 
legea privind răspândirea agitaţiei electorale. Acestea ţin de forma în 
care trebuie să apară materialele ce reprezintă agitaţie electorală, 
conţinutul, timpul apariţiei şi durata materialului publicitar. 

Odată ce mijlocul de informare sa decis de a face agitaţie 
electorală, faţă de această agitaţie se cer întrunite anumite cerinţe. În 
primul rând agitaţia electorală în favoarea concurentului electoral se 
admite numai după înregistrarea acestuia de către organul electoral. 
Legislaţia electorală obligă mijloacele de informare în masă să 
permită concurenţilor electorali participarea în egală măsură în 
campania electorală, beneficiind de un tratament nediscriminatoriu  
la utilizarea mijloacelor de informare în masă. 

Materialele electorale publicate de către concurenţii electorali 
nu pot fi însoţite de comentarii. În ziua alegerilor şi în cea precedentă 
ei, nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. 

La nivel naţional nu există acte normative care ar reglementa 
cerinţele faţă de plasarea publicităţii electorale prin internet. Spre 
deosebire de agitaţia prin intermediul mijloacelor audiovizuale 
legislaţia naţională nu stabileşte multe cerinţe şi limitări faţă de 
publicitatea electorală în presa scrisă. 

Codul electoral prevede că fiecare material publicitar scris să 
includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul 
materialului şi denumirea tipografiei care la tipărit. 

În mod normal se cer stabilite şi anumite condiţii pe care 
trebuie să le întrunească agitaţia electorală în instituţiile 
audiovizualului. Deci legislaţia electorală cere ca emisiunile cu 
caracter electoral să fie evidenţiate prin mijloacele acustice şi/sau 
vizuale pentru identificarea şi separarea lor de alte emisiuni. În 
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instituţiile publice şi private ale audiovizualului agitaţia electorală va 
fi plasată pe durata timpului de antenă rezervat campaniei electorale, 
în orele de maximă audienţă. 

Instituţiile private ale audiovizualului sunt în drept să acorde 
timp de antenă contra plată tuturor concurenţilor electorali, după cum 
urmează: 

- pentru fiecare partid, organizaţie social-politică şi bloc 
electoral înregistrat în calitate de concurent electoral nu mai mult de 
120 de minute la un post de televiziune şi de 120 de minute la un 
post de radio; 

- pentru fiecare candidat independent nu mai mult de 30 de 
minute la un post de televiziune şi de 30 de minute la un post de 
radio.[3]   

Instituţiile audiovizualului nu pot reduce prin reglementări 
interne durata maximă a timpului publicităţii electorale contra plată, 
acordată unui concurent electoral. Deşi legislaţia electorală nu 
interzice expres instituţiilor private ale audiovizualului să acorde 
timp de antenă gratuit pentru agitaţie electorală, din spiritul ei reiese 
că instituţiile private nu sunt în drept să acorde timp de antenă gratuit 
pentru publicitate electorală. Timpul de antenă pentru publicitate 
electorală contra plată nu va depăşi 2 minute pe zi pentru concurent 
electoral la fiecare instituţie a audiovizualului.[4] 

Concurenţii electorali sunt obligaţi să prezinte instituţiilor 
audiovizuale casetele cu imprimări ale publicităţii electorale nu mai 
târziu de 24 de ore până la difuzare. Legislaţia electorală nu 
stabileşte în termeni imperativi limba de difuzare a spoturilor 
publicitare şi a materialelor cu conţinut electoral răspândite de 
instituţiile audiovizualului. Ea va fi stabilită de concurentul electoral 
sau persoana împuternicită de el pentru relaţiile cu presa. 

Publicitatea electorală nu poate fi inclusă în buletinele de ştiri 
sau alte programe informative, în emisiunile pentru copii sau cele 
educaţionale, în emisiunile religioase, sportive, culturale, artistice.  

Materialele concurenţilor electorali răspândite de instituţiile 
audiovizualului ce conţin agitaţie electorală nu pot fi însoţite de 
comentarii redacţionale, nici de titluri, fotografii, desene 
necoordonate cu concurenţii electorali respectivi. Înregistrările din 
dezbaterile parlamentare sau disputele dintre partide la şedinţele în 
plen ale Parlamentului nu pot fi folosite în emisiunile cu caracter 
electoral, fără consimţământul Parlamentului sau al partidelor intrate 
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în dispută. 
Instituţiile audiovizualului vor evita difuzarea materialelor 

semnate de concurenţii electorali care conţin insulte ce lezează 
onoarea şi demnitatea persoanelor. În acest sens instituţia 
audiovizualului va cenzura materialul concurentului electoral şi va 
putea refuza plasarea spotului publicitar în cazul în care acesta va fi 
excepţional de ofensator la adresa unei persoane. 

Conform legislaţiei electorale în condiţii de egalitate se pot 
organiza şi realiza dezbateri electorale. Instituţiile private ale 
audiovizualului pot organiza, în condiţii echitabile pentru toţi 
concurenţii electorali, dezbateri în cadrul meselor rotunde, cu 
invitarea reprezentanţilor tuturor concurenţilor electorali, anunţate în 
prealabil de Comisia Electorală Centrală. 

Luările de cuvânt ale participanţilor la emisiune se 
cronometrează, totodată tuturor concurenţilor electorali li se oferă 
timp egal. Orarul punerii pe post a emisiunilor respective, aprobat de 
Comisia Electorală Centrală va fi adus la cunoştinţă concurenţilor 
electorali cu 7 zile calendaristice înainte de punerea pe post a fiecărei 
emisiuni.[5] 

Dezbaterile vor fi organizate numai după expirarea termenului 
prevăzut de Codul Electoral pentru înregistrarea concurenţilor 
electorali. 

Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de instituţie în urma 
consultărilor prealabile cu concurenţii electorali. Concurenţii 
electorali vor fi invitaţi la dezbaterile electorale în formă scrisă cu 
şapte zile calendaristice înainte de punerea pe post a fiecărei 
emisiuni. 

Refuzul de a participa ori absenţa unuia sau a câtorva concurenţi 
electorali la dezbateri se dau publicităţii în emisiunea de dezbateri şi 
nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În 
cazul neparticipării unui sau a câtorva concurenţi electorali timpul 
rezervat lor este omis din volumul total al emisiunii şi nu se 
recuperează. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri 
electorale sunt obligaţi să fie imparţiali, să asigure echilibrul necesar 
desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui participant la discuţii 
posibilitatea de prezentare a opiniilor sale, să formuleze clar 
întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare, să asigure 
menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a 
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tematicii stabilite, să intervină atunci când, prin comportamentele sau 
exprimări invitaţii vizează chestiuni ce nu pot fi vociferate în 
emisiunile de dezbateri.  

În cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor în 
emisiunile realizate în direct, moderatorul poate decide închiderea 
microfonului acestuia sau oprirea emisiei după caz. În cazul în care 
emisiunea nu este în direct instituţiile audiovizualului sunt obligate 
să facă tot posibilul ca subiectele interzise să nu apară pe post, fără 
însă a afecta esenţa mesajului participantului la dezbateri. 

Principalele obligaţii ale mijloacelor de informare în masă în 
perioada campaniei electorale sunt:  

1. Obligaţia mijloacelor de informare în masă de a reflecta 
echitabil, echilibrat şi imparţial alegerile parlamentare. 
Mijloacele de informare în masă indiferent de tipul de 
proprietate şi forma organizatorico-juridică sunt obligate să 
permită concurenţilor electorali participarea pe bază de 
egalitate în campania electorală beneficiind de un tratament 
nediscriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în 
masă. Orice tratament diferenţiat al unui concurent electoral 
în raport cu alt concurent electoral poate constitui o încălcare 
a legislaţiei electorale dacă acest tratament diferenţiat nu 
poate fi justificat. 

2. Obligaţia mijloacelor publice de informare în masă de a 
publica materialele privitor la procesul electoral venite de la 
Comisia Electorală Centrală. Mijloacele publice de 
informare în masă, scrise sau ale audiovizualului sunt 
obligate să difuzeze gratuit materialele referitoare la procesul 
electoral, inclusiv cele ce ţin de educaţia civilă, venite de la 
Comisia Electorală Centrală. Instituţiile publice vor difuza 
gratuit şi spoturile publicitare cu caracter electoral general 
venite de la Comisia Electorală Centrală. El nu poate 
pretinde nici compensarea cheltuielilor legate de publicarea 
materialelor venite de la Comisia Electorală Centrală. 
Materialele parvenite de la CEC nu pot fi însoţite de 
comentarii. 

3. Obligaţia instituţiilor publice ale audiovizualului de a 
răspândi materiale ce reprezintă agitaţie electorală şi de a 
organiza dezbateri electorale. Instituţiile publice nu pot să 
refuze acordarea timpului de antenă contra plată pentru 
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agitaţie electorală în limitele stabilite de lege şi nici să refuze 
organizarea dezbaterilor electorale.[6]  

4. Obligaţia instituţiilor audiovizuale de a adopta reglementări 
interne de reflectare a campaniei electorale. Referitor la 
reglementările interne de reflectare a campaniei electorale în 
Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania 
„Teleradio - Moldova” se adoptă de Consiliul de observatori. 
Reglementările interne ale celorlalte instituţii ale 
audiovizualului se adoptă de către administraţiile acestora. 
Reglementările interne de reflectare a campaniei electorale 
pot conţine şi alte informaţii importante pentru favorizarea 
agitaţiei electorale sau a emisiunilor de dezbateri.[7] 

5. Obligaţia instituţiilor audiovizualului de a desemna o 
persoană responsabilă de activitate electorală a instituţiei. 
Instituţiile publice sau private desemnează prin ordin o 
persoană care coordonează toată activitatea electorală a 
instituţiei în perioada campaniei electorale.  

6. Obligaţia instituţiilor audiovizuale de a acorda dreptul la 
replică concurenţilor electorali. Instituţia audiovizualului 
acordă concurenţilor electorali dreptul la replică sau 
rectificare în cel mult 48 de ore de la data adoptării hotărârii 
CEC. Ultima zi de utilizare a dreptului la replică se stabileşte 
ziua de vineri precedentă zilei alegerilor. Timpul pentru 
replică se acordă la aceeaşi instituţie a audiovizualului şi în 
aceleaşi condiţii în care a fost produs prejudiciul.  

7. Obligaţia instituţiei audiovizualului de a înregistra şi păstra 
emisiunile cu caracter electoral. Toate instituţiile 
audiovizualului sunt obligate să înregistreze toate emisiunile 
cu caracter electoral difuzate. Înregistrările emisiunilor cu 
caracter electoral sunt păstrate pe întreaga perioadă a 
campaniei electorale, plus 3 luni după încheierea acesteia. În 
cazul unui litigiu care se soluţionează pe cale judecătorească 
până la adoptarea deciziei definitive a instanţei. 

Încălcarea tuturor acelor obligaţii de către organele mass-media 
în perioada campaniei electorale atrage după sine răspunderea 
administrativă şi penală. 

Contravenţiile administrative reprezintă abaterile mai puţin grave 
decât crimele. Majoritatea contravenţiilor administrative şi 
sancţiunile pentru ele sunt stabilite de Codul Contravenţional şi 
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totodată este prevăzută procedura de examinare a acestor încălcări.  
În ceia ce priveşte tragerea la răspundere penală pentru 

săvârşirea unor infracţiuni pentru încălcarea legislaţiei electorale, 
legislaţia penală prevede două componenţe de infracţiuni.[8] 
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UNELE TIPURI DE DEPENDENŢĂ POLITICĂ ALE 
MOLDOVEI FAŢĂ DE POLONIA  ÎN ANII 1432–1457 

 
                                                        Sabrina  BOSTĂNEL,  

                                            Catedra Istorie şi Ştiinţe Sociale 
 
L’étude a comme but la recherche des certains types de politiques 

externes, qui se sont trouvés à la base des relations politiques de Moldova 
avec Pologne entre la période 1432-1457. Dans cette période, Moldova se 
trouvait dans le système des relations internationnalles de type féodalo-
vasssalique en consolidant sa politique sur la dynastie entre Pologne et 
Lituanie. 

  
Formarea şi consolidarea Ţării Moldovei s-a realizat în 

secolele XIV–XV şi s-a reuşit să lupte, să se organizeze, să-şi 
activeze administraţia statală între marile puteri vecine, precum erau 
Orientul islamic, Bizanţul grecesc, Occidentul latin şi Estul slavon, 
ne mai vorbind de năvălirea popoarelor barbare[1] 

În acest conglomerat de forţe şi interese puternice, 
superioritatea etnosului şi identităţii româneşti a fost o condiţie 
necesară în lupta pentru existenţa neamului nostru. Formarea şi 
dezvoltarea statelor medievale româneşti se poate de apreciat ca „o 
revanşă târzie a Europei asupra Asiei”[2] G.I. Brătianu, scrie „Ceea 
ce interesează în istoria europeană, e rezistenţa opusă turcilor de 
greci, de sârbi, de unguri, de români, de ruşi , din secolul al XIII-lea 
până în al XVI-lea”[3]. Această luptă a influenţat procesul de jertfire 
a popoarelor balcanice pentru supravieţuire[4]. Pentru noi e foarte 
necesar de a cunoaşte condiţiile externe ale luptei Ţării Moldovei 
pentru supravieţuire şi consolidarea sa ca stat independent în anii 
1432–1457. 
        Studiul de faţă are drept scop cercetarea unor tipuri de politică  
externă ce au stat la baza relaţiilor politice ale Moldovei cu Polonia 
între anii 1432-1457. 

Către începutul secolului al XIV-lea, „Moldova, după cum 
scrie C. Cihodaru, s-a închegat în cursul Evului Mediu şi s-a 
dezvoltat ca un stat cu întindere şi mijloace destul de modeste, 
înconjurat de ţări puternice, cu ale căror interese existenţa sa venea, 
adesea, în contradicţie, fiind mereu ameninţată[5].  

Atenţia principală a domnitorilor Ţării Moldovei era 
îndreptată spre lupta de a supravieţui, a se păstra, a se organiza şi a 
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rezista presiunilor externe[6]. Aceeaşi situaţie era şi în Ţara 
Românească[7]. De acuma pe timpul lui Alexandru cel Bun, 
Moldova a arătat că este în stare să promoveze o politică externă de 
pace şi să-şi apere cu mare forţă independenţa[8]. 

Ea a luptat şi a ripostat de multe ori încercărilor de cotropire 
din partea ţărilor vecine. În secolele XIV-XV, domnitorii Ţărilor 
Române „au dat dovadă de o mare abilitate politică şi, pentru a 
menţine neatinsă unitatea teritorială a ţării lor, s-au străduit să 
concentreze în jurul lor întreaga energie a poporului şi să caute în 
afară aliaţi cu interese comune şi cât mai puţin primejdioşi pentru 
existenţa statului condus de ei.”[9] 

Vom menţiona că în perioada studiată de noi, relaţiile 
internaţionale aveau anumite trăsături specifice, care se deosebesc de 
perioada modernă sau contemporană.  
         Pe de altă parte după cum subliniază C. Cihodaru, „la baza 
întregului sistem al relaţiilor internaţionale din acea vreme stăteau 
legăturile de vasalitate dintre seniori, mergând de la cei mai mici, ca 
într-o adevărată piramidă, până la cei mai puternici”[10]. Acest tip de 
vasalitate deci se referă şi la Ţările Române  care încheiau trate de 
acest tip cu ţările mari vecine, având o veche experienţă a domnilor 
înaintaşi. 

În Moldova Alexandru cel Bun a făgăduit supunere, 
vasalitate regelui Poloniei la 12 martie 1402 şi apoi la 1 august 1404 
a depus personal jurământul faţă de Wladislaw al II-lea Jagiello la 
Kamieniec. Acest jurământ a fost reînnoit în octombrie 1407 la 
Lwow[11]. Deci funcţiona în relaţiile internaţionale principiul feudal 
de dependenţă politică, socială, fiind introdus în sistemul de 
dependenţă (vasalitate) naţională. Acest tip de relaţii va fi continuat 
şi de urmaşii lui Alexandru cel Bun: Ilie, Ştefan II, Petru III, Roman 
al II-lea, Alexandru al II-lea, Petru Aron. 
              O formă de vasalitate a domnilor Moldovei era emiterea de 
către ei a actului de vasalitate (documentul în sine)  prin care se 
declarau vasali, numindu-se  „supus” faţă de suzeran cu promisiunea 
„de a veni în persoană pentru a  se închina”. Regii polonezi cereau de 
la domnii Moldovei ca ei în persoană să vină şi să li se închine în 
anumite localităţi din Polonia după cum era obiceiul omagiului 
vasalic. Acesta era cel mai aşteptat moment de către suzeran când 
vasalul (domnitorul Ţării Moldovei) venea în persoană şi i se închina 
la picioare, iar pentru domnitor era cel mai înjositor.  
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 Domnitorul Ilie în perioada domniei comune cu fratele său 
Ştefan II(8 martie 1436-1 august 1442)[12] vine personal[13] la 
Lemberg să depună omagiul de vasalitate în faţa regelui Poloniei 
Vladislav III la 18 septembrie 1436[14], iar la 19 septembrie emite 
documentul omagial[15]. Ilie venise înconjurat de 35 boieri de seamă 
din târguri şi oraşe[16] ale Moldovei. Ilie Minea citându-l pe 
cronicarul polonez Dlugosz, descrie pompa regală poloneză şi 
etapele omagiului de vasalitate adus de domnul Ţării Moldovei, Ilie, 
în „thalamusul circular” din Lemberg construit special pentru astfel 
de ceremonii[17]. Mai întâi „Regele Wladislav  cu coroana pe cap 
era aşezat în talamusul circular de care s-a apropiat Iliaş în haine 
strălucite cu boierii şi consilierii săi, ţinând steagurile şi insigniile 
moldoveneşti de război, încovoind genunchii s-au închinat înaintea 
regelui şi în semn de ascultare şi supunere rupe fiecare lemnul 
steagului şi aruncă flamurile la picioarele regelui. Apoi Iliaş, boierii 
şi sfetnicii fac jurământ de credinţă şi supunere regelui şi regatului. 
Iliaş a fost primit să sărute mâna regelui, regele a promis că va apăra 
pe domn şi pe boierii credincioşi acestuia şi regatului polon, domnul 
a fost aşezat imediat lângă stânga regelui şi după domn boierii” [18]. 
Aceasta le permitea regilor Poloniei să se amestece direct în politica 
atât internă cât şi externă a Moldovei de câte ori considerau. 

Alt tip de relaţii internaţionale ale Ţării Moldovei au alcătuit-
o stabilirea şi instituţionalizarea  legăturilor dinastice cu Lituania şi 
Polonia. Alexandru cel Bun întră în legături de rudenie cu 
reprezentanţi ai dinastiilor  lituaniene înrudite cu cele poloneze[19] 
care  le-au continuat şi urmaşii lui. 

Una dintre fiicele lui Alexandru cel Bun urma să se 
căsătorească cu Swidrigalillo din Lituania dar nu s-a îndeplinit 
această încercare diplomatică[20]. Însă după 25 aprilie 1420 feciorul 
lui Alexandru cel Bun, Ilie , a fost crescut la curtea de la Vilna a lui 
Witold marele cneaz al Lituaniei[21]. Constantin Cihodaru a 
subliniat că Alexandru cel Bun dinainte s-a gândit să asigure un mai 
mare prestigiu fiului său Iliaş. El i-a căutat o mireasă în rândul 
aceloraşi cneji lituanieni, cu ale căror fiice domnii din Moldova mai 
contractaseră legături matrimoniale[22].Fiind la Vilno Ilie se va 
cunoaşte cu Sofia , care peste doi ani la 1422 se va căsători cu regele 
Poloniei Vladislav Jageillo devenind regina Poloniei şi protectoarea 
de mai târziu a lui[23].E posibil ca aici să o fi întâlnit Ilie pe sora 
Sofiei, Maria, fiica ducelui Andrzej Holszanski[24] cu care la 23 
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octombrie 1425 adusă la Suceava de guvernatorul Podoliei Gedigold 
se va căsători[25]. De menţionat , că cele două surori  Marinca şi 
Sofia, erau fiicele ducelui lituanian Andrei Olgimontovici, care,  
provenea şi el din familia nobiliară Holszanski[26]. 

După cum subliniază istoricul Constantin Rezachievici, 
neamul Holszanski îşi trage numele de la orăşelul lituanian 
Holszany, aflat la circa 90 km de Wilno. Întemeietorii familiei erau 
din neamul Gediminas. Bunicul Marincăi, Ivan Olgimontovici, în 
1379 se număra printre semnatarii tratatului cu Ordinul Teuton, 
negociat de Jagaillo în timpul când era Mare Cneaz al Lituaniei 
(1377–1401). La încpeutul anului 1397, Ivan Olgimontovici devine 
Cneazul Kievului, iar în 1401 el, împreună cu feciorii săi, Andrei 
(tatăl Marincăi) şi Semen, sunt amintiţi pe lista cnejilor şi panilor 
lituanieni aflaţi în legătură cu regele Poloniei[27].  

Bunica lui Ilie, Anastasia Koriat, a fost vară cu Witold( mare 
cneaz al Lituaniei)[28] şi cu Wladislaw al II-lea Jagiello(rege al 
Poloniei)[29], iar străbunicul Marincăi după mamă, Dimitrie, a fost 
fratele mai mare al lui Wladislaw al II-lea Jagiello şi bunicul 
Marincăi după tată.[30] 

Astfel strămoşii Marincăi, ca şi ai lui Wladislaw al II-lea se 
trăgeau de la întemeietorul dinastiei Gediminas[31]. Deci rădăcinile 
Marincăi aveau o provenienţă istorică de rang princiar. În 1425, când 
a avut loc nunta de la Suceava a lui Ilie şi a Marincăi, cei trei – 
regele Poloniei, bătrânul Wladislaw al II-lea Jagiello (1351–1434), 
vărul său Witold (1350–1430), cam de aceeaşi vârstă - marele cneaz 
al Lituaniei şi adolescentul Ilie (1409–1448), moştenitorul tronului 
lui Alexandru cel Bun, – subliniază Constantin Rezachevici, – erau 
căsătoriţi, respectiv, cu două surori şi mătuşa acestora dinspre tată, 
aşadar fiica şi nepoatele din fiu a lui Olgimontovici Holszanski, ceea 
ce poate fi considerat un adevărat sistem dinastic”[32]. 
             Putem sublinia, că mariajul lui Ilie I cu Marinca, făcea parte 
din acest sistem dinastic pe care se bazau relaţiile diplomatice ale 
Moldovei cu Polonia şi Lituania.  

Marinca şi Ilie I au avut doi feciori, viitorii domni ai 
Moldovei Roman al II-lea (1447–1448)[33]  şi Alexandru al II-lea 
(1452–1454, 1455)[34] iar regina Poloniei, sora Marincăi, soţia lui 
Witold, Sofia, a avut şi ea doi fii, viitorii regi ai Poloniei – 
Wladislaw Warbebczyk (1440–1444)[35] şi Kazimir al IV-lea 
(1446–7 iunie 1492)[36]. Aceste relaţii dinastice au dus tot mai mult 
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la supunerea Moldovei intereselor Poloniei. După moartea lui 
Alexandru cel Bun pretendenţii la tronul Ţării Moldovei au apelat la 
susţinerea lor la domnie din partea polonezilor în baza  legăturilor de 
rudenie ce le aveau cu aceştea. Domnitorul Ilie I detronat de fratele 
său vitreg Stefan II, fuge în Polonia[37] în Galiţia la Vladislav 
Jageillo, încheidui-se astfel prima domnie (2 ianuarie 1432-
septembrie 1433)[38]. Iar la 11 noiembrie 1433, Ilie I cu toată 
familia lui se afla la Niepolomice[39] unde regele Poloniei Vladislav, 
cumnatul său deschisese seimul polonez. Atunci Ilie vine în faţa 
regelui să-i ceară ajutor pentru redobândirea tronului, dar este 
refuzat[40]. 

Cu toate că domnul Moldovei era rudă cu regele Poloniei 
acesta nu-l va ajuta nici o dată să-şi recupereze tronul, iar după 
câteva încercări nereuşite de reluare a tronului, regele şi dieta 
hotărăsc să-l ţină închis, împreună cu familia lui, în castelul din 
Sideraz[41], iar la 31 mai 1434 Vladislav II în drum spre Halici,unde 
trebuia să primească omagiul lui Ştefan II, moare[42]. Nu relaţiile de 
rudenie prevalau în raportul cu Moldova, dar după cum relatează 
cronicarul ,Dlugosz, „regele a pus deasupra intereselor de familie 
interesele statului său”[43]. De fapt, influenţa Poloniei asupra 
domnitorilor în această perioadă a fost colosală, ei erau la cheremul 
regilor polonezi iar rezultatele erau nu dintre cele mai bune. 

  Legături de rudenie domnitorul Iliaş le avea şi cu demnitari 
polonezi precum era Didrih Buczacki[44] numindu-l „cumătru”[45] 
în actul din 22 mai 1443. Acest tip de relaţii făceau ca domnitorii să 
devină nişte unelte în politica expansionistă, hrăpăreaţă nu numai a 
regilor dar şi a unor magnaţi polonezi.  

Roman II, care se afla cu Iliaş tatăl său în Polonia, sub 
protecţia lui Didrich Buczacki starostele Podolie,i îi dă prin actul de 
la 23 februarie 1448 acestuia şase sate din nordul Moldovei[46] pe 
care el le va stăpâni.  

Astfel din cele relatate mai sus am  putea concluziona că 
relaţiile politice dintre Moldova şi Polonia erau de următoarea 
natură: 

- de încadrare în sistemul de relaţii internaţionale de tip feudo- 
vasalic caracteristic pentru Epoca Medievală. 
- de consolidare politică bazată pe alianţe dinastice cu Polonia şi 
Lituania.  

 



 38 

Referinţe bibliografice : 
1. Les invasions barbare set la peuplement de l’Europe, Paris,  

Rayot, 1937, vol. I, p. 230 -278. 
2. G.I. Brătianu, O enigmă şi un miracol istoric: poporul 

român, Chişinău, 1993, p. 21. 
3. Ibidem, p. 21. 
4. G.I. Brătianu, Un nouvelle histoire de l’Europe au Moyen 

Age, Bucureşti, 1930, p. 7-8. 
5. Cihodaru, Alexandru cel Bun, Chişinău, Cartea 

Moldovenească, 1990, p. 22. 
6. Cihodaru, Op. cit., p. 22–34. 
7. Barbu Câmpina, Lupta Ţării Româneşti împotriva 

expansiunii otomane (1335–1413) // Scrieri istorice, vol. I, 
Bucureşti, 1973. 

8. Florin Constantiniu, Şerban Papacostea, Tratatul de la 
Lublau (15 martie 1412) şi situaţia internaţională a 
Moldovei la începutul secolului al XV-lea // Studii, vol. 
XVII, Bucureşti, 1964, nr. 5; Ştefan S. Gorovei, Poziţia 
internaţională a Moldovei în a doua jumătate a veacului al 
XIV-lea // „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie 
„A.D. Xenopol”, Iaşi, 1979, vol. XVII; Şerban 
Paapacostea, Relaţiile internaţionale în răsăritul şi sud-
estul Europei în sec. XIV-XV, în „Revista de istorie”, vol. 
XXXIV, Bucureşti, 1981, nr. 5 etc. 

9. Cihodaru, Op. cit., p. 22. 
10. C. Cihodaru, Op. cit., p. 22. 
11. Minea I., Principatele române şi politica orientală a lui 

Sigismund de Luxemburg, Bucureşti, 1919, p. 97-98; 
Grigoraş N., Ţara Românească  a Moldovei până la Ştefan 
cel Mare (1359–1457), Iaşi, 1978, p. 83; Lilia Zabolotnaia, 
Raporturile dinastice şi rolul „diplomaţiei de mariaj” în 
relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al 
XIV-lea – mijlocul secolului al XVII-lea, Chişinău, 2004, 
p. 41–42. 

12. Leon Şimanschi, Precizări cronologice privind istoria 
Moldovei între 1432-1447, în Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie “ A. D. Xenopol”, vol. VII, Iaşi, 
1970, p. 80  



 39 

13. Ilie Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. 
dlugosz,Iaşi 1926,p.25 

14. Ilie Minea, Vlad Dracul şi vremea sa, în Cercetări istorice 
revistă de istorie românească, anul IV,1928,nr.1,p.145. N. 
Grigoraş, Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-
1457), Iaşi, 1948,p.77. 

15. M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de 
Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi 1932,p.697-700.   

16. M. Costăchescu, op. cit. p. 701-705 
17. Ilie Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. 

dlugosz,Iaşi 1926,p.26 
18. Ilie Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. 

dlugosz,Iaşi 1926,p.26 
19. Se ştie că Alexandru cel Bun era ortodox, iar a doua sa 

soţie Ryngalla-Ana era catolică. Ryngalla-Ana a fost fiica 
lui Keystut şi a Birutei, sora lui Witold, mare cneaz al 
Lituaniei, între 1392–1430 şi vara lui Wladislaw al II-lea 
Jagiello. Vezi: Rezachevici C., Ringalla-Ana. Un episod 
dinastic în relaţiile moldo-polono-lituaniene din vremea lui 
Alexandru cel Bun, în Revista de istorie, vol. XXXV, 
Bucureşti, 1982, nr. 8, p. 917–922; Cihodaru C., Op. cit., 
p. 259–260;  

20. Gorovei Şt. S., Alianţe dinastice ale domnitorilor 
Moldovei în secolele XIV–XVI, în Românii în istoria 
universală, vol. I, Iaşi, 1987, p. 694; Gorovei Şt. C., 
Muşatinii, Chişinău, 1992, p. 33–35; . 

21. D.R.H.,A, vol. I, Bucureşti, 1975, p. 67-68 
22. Cihodaru C., Alexandru cel Bun, Chişinău, 1990, p. 261. 
23. C. Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara 

Românească şi Moldova anii 1324-1881, vol.I, sec. XIV-
XVI, Bucureşti, 2001, p. 477 

24. Gorovei Şt. S., Alianţe dinastice ale domnitorilor 
Moldovei în secolele XIV–XVI, în Românii în istoria 
universală, vol. I, Iaşi, 1987, p. 694 

25. N. Grigoraş, Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-
1457), Iaşi, 1948, p. 9  

26. Vezi: Cronicile slavo-române din secolele XV–XVI 
publicate de Ion Bogdan. Ediţie revăzută şi completată de 
P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 6–7: Minea I., 



 40 

Informaţiile româneşti ale cronicii lui Jan Dlugosz, Iaşi, 
1926, p. 16–18; zabolotnaia Lilia, Op. cit., p. 58–59. 

27. Rezachevici C., Cine a fost soţia lui Ilie Voievod, fiul lui 
Alexandru cel Bun? Un episod dinastic moldo-polono-
lituanian, în Arhiva genealogică, vol. II, Iaşi, 1995, nr. 3–
4, p. 11–19; . 

28. N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare,Chişinău, 
1992.p.70 

29. Ibidem 
30. Rezachevici C. Cronologia domnilor din Ţara Românească 

şi Moldova anii 1324-1881, vol.I, sec. XIV-XVI, 
Bucureşti, 2001, p. 477 

31. Ibidem 
32. Rezachevici C., Cine a fost soţia lui Ilie Voievod, fiul lui 

Alexandru cel Bun? Un episod di nastic moldo-polono-
lituan, în Arhiva genealogică, vol. II, Iaşi, 1995, nr. 3–4, p. 
17. 

33. Leon Şimanschi, Precizări cronologice privind istoria 
Moldovei între 1432-1447, în Anuarul Institutului de 
Istorie şi Arheologie “ A. D. Xenopol”, vol. VII, Iaşi, 
1970, p. 80  

34. Rezachevici C. Cronologia domnilor..p. 526-527;528-530 
35. Grigoraş N., Din istoria diplomaţiei româneşti, Iaşi, 1948, 

p.102.  
36. N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare,Chişinău, 

1992.p. 352. 
37. C.Giurescu, Istoria Românilor,vol.II,partea I,p. 16. 
38. N. Grigoraş,Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-

1457), Iaşi 1948, p. 45 .; Leon Şimanschi, Precizări 
cronologice privind istotia Moldovei între 1432-1447, în 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. 
Xenopol”, vol. VII, Iaşi, 1970, p. 80 

39. N.Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, 
Bucureşti,1899,p.92., ..Ilie Minea, Vlad Dracul şi vremea 
sa, în Cercetări istorice revistă de istorie românească, anul 
IV,1928,nr.1,p131.  

40. N. Grigoraş,Din istoria diplomaţiei moldoveneşti (1432-
1457), Iaşi 1948, p. 56.  



 41 

41. Ilie Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. 
dlugosz,Iaşi 1926, p. 22-23. 

42. Ilie Minea, Vlad Dracul şi vremea sa, în Cercetări istorice 
revistă de istorie românească, anul IV,1928,nr.1,p132 Ilie 
Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. dlugosz,Iaşi 
1926, p. 24 

43. Ilie Minea Informaţii româneşti ale cronicii lui J. 
dlugosz,Iaşi 1926, p.23. 

44. I .Bogdan, Contribuţii la Istoria Moldovei între anii 1448-
1458, în Analele Academiei Române.Memoriile secţiunii 
istorice, seria II, tom. XXIX 1906-1907, Bucureşti 1907, p. 
629 . 

45. Vezi: Sabrina Bostănel, Relaţiile domnilor Moldovei cu 
starostele Podoliei Didrih Buczacki,în Studia in honorium 
Pavel Cocîrlă, Cartdidact, 2006,p. 64; Leon Şimanschi şi 
Nistor Ciocan,  Acte slavone inedite, din anii 1443-1447, 
privind istoria Moldovei,  în Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie “A. D. Xenopol”, XI, Iaşi, 1974,p.181, 
D.R.H.A..vol. I,Bucureşti 1975,p.326. 

46. D.R.H., vol.I, Bucureşti, 1985, p. 391 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

UNELE ASPECTE ALE RELAŢIILOR MOLDOVEI CU 
PRUSIA DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XVIII 

PRIMUL DECENIU  AL SECOLULUI  XIX 
 

                                                                               Valentina RENŢA,  
Catedra  Istorie şi Ştiinţe Sociale 

 
Les relations de Moldova avec l ‘Allemagne dans la deuixème moitié 

du XVIII siècle, la premiére décente du XIX siècle, peuvent être 
caractérisiés du point de vue économique et politiquie. Les raports 
économiques sont déterminés de relations comerciales réalisés par des 
trasés terrestre, fluviaux et maritimes. Ceux politiquies, marqués de la 
rivalité d 'entre les grands pouvoirs, au Sud-est de l' Europe, représent la 
sutenance d ‘Allemagne en qualité de force d ‘équilibre des tedences 
indépendants, dont les roumains commencent á les manifester. 
L ‘Allemagne émpêche la propogande des consulats russes en faveur du 
protectorat.   

 
Secolul XVIII  a constituit o etapă de mari schimbări în 

întreaga lume. Europa, în special a avut de trecut printr-o serie de 
transformări spectaculoase, inclusiv politice, de mentalitate, dar şi 
mari prefaceri economice, determinate, la rândul lor de un mare spor 
demografic, de revoluţia industrială, lărgirea şi intensificarea 
contactelor umane. Principatele Române Moldova şi Ţara 
Românească în această privinţă,  prin regimul fanariot, fiscalitatea 
excesivă, exploatarea foarte dură a ţăranilor şi condiţiile de trai 
deosebit de grele determinau o accentuată rămânere în urmă, faţă de 
majoritatea ţărilor europene. Această  stare reală a economiei, 
evident, că îşi găsea imaginea şi în situaţia, în  care se afla comerţul 
atât cel intern cît şi cel extern. La cele observate, mai trebuie 
adăugată şi insuficienta dezvoltare a căilor de transport, neregulile 
din domeniile fiscului şi vămilor. Singura ramură de producţie care 
putea pune în circuit cantităţi mari de mărfuri era agricultura „treaba 
întâi a ţării”- numită într-un document oficial din vremea aceea,[11, 
139]- dar la export ea nu putea trimite produse uşor perisabile. De 
aceea principalul produs de export erau vitele, ca şi în trecut. La 
sfârşitul epocii fanariote Moldova exporta anual 100 000 vite mari, 
inclusiv 20 000 de cai.[4, 770] La începutul secolului al XIX- lea , 
peste 57% din export era orientat spre Turcia, restul fiind îndreptat 
către unele ţări europene, Austria, Polonia şi Rusia.[11, 129] 
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Importul avea aceeaşi structură: 62% erau aduse de la sud de Dunăre 
iar restul 38% din Europa, mai cu seamă din Prusia şi Austria.[11, 
131] 

Prin urmare unul din aspecte ce determină relaţiile dintre cele 
două state în această perioadă este de natură economică – legăturile 
comerciale. Relaţiile comerciale dintre Prusia şi Moldova   pentru 
perioada indicată  aveau o dimensiune obiectivă şi una subiectivă, 
după cum rezultă din distanţa ce urma a fi străbătută de purtătorii 
comerţului româno – german. 

În epocă existau mai multe căi de a parcurge, mai multe rute, 
dar alegerea uneia sau alteia ţinea nu atât de preferinţele subiective 
ale negustorilor, cât şi de o serie de factori obiectivi, care stimulau 
sau împedicau o anumită opţiune: împrejurări politice şi militare, 
războaie, ocupaţii anexări de teritorii; politici vamale ale statelor 
tranzitate, evoluţia tehnică a transporturilor şi nu în ultimul rând 
rentabilitatea sau profiturile. 
Distanţa dintre Principate şi lumea germană este lungă şi pentru 
parcurgerea ei era nevoie de un timp destul de mare. De exemplu 
Neigebaur consul general în Principate numit la 1843, venind în luna 
martie să-şi primească postul, pentru a se deplasa de la Berlin spre 
Iaşi a parcurs 209 mile terestre în 27 zile dintre care a mers efectiv cu 
căruţa 17 zile, 10 zile odihnindu-se pe parcurs.[8, 53] Un timp relativ 
lung, dezavantajos la care se adaugă şi celelalte riscuri ale 
transportului mărfurilor pe această distanţă. 

Vom examina principalele căi comerciale ce asigurau 
legătura dintre Prusia şi Moldova în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea primul deceniu  a secolului  XIX. 

 
Rute terestre 

Din această categorie fac parte drumurile care legau pe uscat 
oraşele Leipzig şi Breslau de Moldova şi Ţara Românească. 

Un document german din 1792, citat de Nicolae Iorga în 
„Acte şi fragmente cu privire la Istoria României  ne dezvăluie 
faptul, că  „toate mărfurile care merg din Leipzig spre Moldova şi 
Valahia trec prin Silezia, apoi prin Galiţia, unde din Bielitz la 
Snyatin există şosele practicabile, iar Iaşul se află la o distanţă de cel 
mult şaptezeci mile de Sniatyn”. [3, II, 340] 
Această rută era întrebuinţată încă din sec. XVI – lea în comerţul 
oraşelor germane cu Orientul şi a fost practicabil până în prima 
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jumătate a secolului XIX-lea. Drumul avea până în Polonia 
următoarele repere: Leipzig – Grimma (sau Elingen ca variantă) – 
Dahlen – Oschatz (unde se trecea Elba cu bacul) – Meschwitz – 
Crossenheim – Bautzen – Gorlitz – Lauben – Liegnitz – Breslau şi de 
aici în Polonia. [6, 62] 

La sfârşitul sec. al XVIII –lea începe să fie preferată o altă 
cale, cea ce tranzita Austria, după cum rezultă dintr-un raport a unor 
fabricanţi şi negustori din Silezia:  „cu toate că drumul cel mai scurt 
spre Iaşi şi Bucureşti este cel prin Polonia, toate mărfuile din Leipzig 
şi Breslau sânt transportate prin statele austriece şi, în parte, prin 
Viena, desigur din cauză că taxele poloneze sunt mult mai mari decât 
cele austriece, iar drumurile mai proaste”.[3, 337] 

Aşadar, prin Viena treceau o parte din mărfuri, iar de acolo prin 
Transilvania în cele două ţări române. 
Calea ce pornea din Leiptzig trecea prin Praga, unde se ramifica 
varianta spre Viena, apoi prin Cracovia şi Liemberg ajungând la 
Hotin, unde ruta se mai ramifica odată trecând prin Iaşi şi Bârlad, 
ajungând la Galaţi, în timp ce alta trecea prin Bender, şi avea ca 
terminal portul Akerman”.[6, 67] 

Aceasta era una dintre rutele care legau statele germane de 
Constantinopol.„Drumul cel mai scurt la Constantnopol, prin 
provinciile ruseşti trece prin Mamorniţa, Iaşi, Focşani, Bucureşti şi 
Rusciuc” scria Von Hoym, ministru de Război prusian în anul 
1800.[3, II, 362]  

Unul din dezavantajele transportului pe uscat a fost mult 
timp starea proastă a drumurilor. La 1766 primul ambasador al 
Prusiei la Constantinopol  Von Rexin nota „că drumurile din 
Moldova sunt impracticabile”  . [14, 88] 

  
Ruta fluvială 

Această rută ţinea calea Dunării. La 17.01.1785 consulul 
prusian la Iaşi Konig Frederic scria că „mărfurile de Nurnberg ajung 
prin Viena, până aici încărcate pe mici vase pe Dunăre”.[8, p.156] 
Prusia nu era riverană la Dunăre, dar era interesată de navigaţia pe 
acest fluviu. La 1800, guvernul prusac era interesat de construirea 
unui canal între Dunăre şi Rin care ar aduce unele avantaje în 
comerţul cu Orientul pentru provinciile renane ale Prusiei, plan 
realizat deabea către 1845 când s-a dat în exploatare canalul Main – 
Dunăre.[7, 120] 
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Ruta maritimă 

Această rută utilizată  începând cu secolul al XVIII – lea ca o 
alternativă la rutele terestre ale comerţului german cu ţările din Sud – 
Estul Europei. Aşa s-a întâmplat în timpul războiului ruso – austro 
otoman 1787 – 1792, când a fost preferată ruta maritimă, spre 
Salonic, deoarece calea terestră prin Moldova devenise 
impracticabilă, din cauza ocupaţiei militare austriece. Către mijlocul 
sec. XIX, transportul pe mare va deveni mai important pentru 
comerţul Prusiei cu Imperiul Otoman, nu însă şi pentru cel cu 
Principatele Române, pedica era constituită de înnămolirea gurilor 
Dunării ceea ce  stânjenea şi navigaţia vaselor, care venind pe mare, 
încercau să urce pe Dunăre până la Brăila şi Galaţi.[5, 81] 
Către anii ’40 a sec. XIX, oraşele Bremen Lubek, Hambirg – Liga 
hanesiatică nemulţumită de serviciile societăţii austriece de navigaţie 
cu aburi pe Dunăre, vor semna contracte cu Imperiul Otoman, care la 
permiteau trecerea prin strâmtori şi prezenţa în Marea Neagră. La 
1837 va sosi primul vas la Galaţi pe mare sub pavilion prusian).[12, 
162] 

În concluzie putem afirma, că rutele terestre, în comparaţie 
cu cea fluvială şi cea maritimă, au rămas cele mai însemnate pentru 
comerţul româno – german în întreaga perioadă. O confirmare în 
acest sens  este faptul, că şi pentru o perioadă mai târzie, ministrul de 
finanţe al Prusiei, la 1842 argumenta acest lucru, arătând că 
transportul produselor industriale germane spre Principate, „are loc 
aproape în totalitate pe drumul de uscat o parte direct la Iaşi, altă 
parte cu reîncărcare la Cernăuţi în Galiţia”. . [12, 180] 
 Deci ruta fluvială şi cea maritimă au reprezentat căi alternative, care 
adesea au fost luate în calcul, dar care n-au devenit la fel de 
importante ca primele. 

Cauzele care au împiedicat desfăşurarea unor asemeni 
contacte în ciuda unei voinţe manifestate de ambele părţi în perioada 
indicată –a doua jumătate a sec. XVIII – începutul sec. XIX au fost 
extrem de diverse. De la cele de ordin structural până la cele de 
conjunctură, de la cele „legate de sfera economicului până la cele 
„subiective” – constând în mentalităţi şi obiceiuri. 
            Aspectul politic al acestor relaţii  îl găsim argumentat teoretic 
încă în  perioadele anterioare   secolele XVI – XVII când Habsburgii 
încep să legitimeze o posibilă stăpânire la Dunărea de Jos şi în acest 
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scop folosesc şi argumentul ideologic prezent în opera umaniştilor 
germani Johanes Cuspinianius, Johanes Cario sau Ogier Giselin de 
Busbecq. [13, 262] Scrieri în care a fost politizată ideea de Dacie 
romană şi a unităţii de neam a românilor, cât şi legitimată prezenţa 
Habsburgilor la Dunărea de Jos. Acestea nu au fost singurile 
mijloace de justificare a unui program ambiţios de stăpânire în 
spaţiul controlat de Imperiul Roman („Sfârşitul Imperiului Roman de 
naţiune Germană”). Prin Cartografia  emanată în Imperiul german se 
trasau liniile strategice de acţiune ale Casei de Austria spre Marea 
Neagră, prin hărţile germane subînţelegându-se acelea care au fost 
desenate în teritoriile Imperiului de autori de origine diversă: italieni, 
francezi, germani sau austrieci. [4, 775] Aceste idei contribuie la 
reevaluarea planurilor politice ce au stat la baza expansiunilor şi 
planurilor politice din secolele următoare. 

Iată de ce constrânşi de expansiunea rusească şi cea austriacă 
Frederic cel Mare - împărat al Prusiei a atribuit o atenţie deosebită 
politicii orientale. Pentru a – şi ţine sub control adversarii politici, 
acesta desfăşoară o serie de acţiuni diplomatice în care un anumit rol 
revine şi Principatelor Române. În vara anului 1741 trimite la curtea 
principelui moldovean Grigore II Ghica (domn la   1726 – 1733; 
1735 – 1739; 1739 IX; X 1741; 1747 – 1748 II), [1, 162 ] pe iscusitul 
sau diplomat Seewald pentru ai cere ca acesta  să-i mijlocească o 
alianţă cu Imperiul Otoman. [14, p. 156] Rezidentul german la 
Constantinopol  Penkler într-un raport către Frederic recunoaşte 
principelui român încercările acestuia de ai scoate pe turci din 
neutralitate şi pentru ai antrena într-un război asupra adversarilor 
Prusiei şi Suediei. [8, 67] 

Un alt descendent al dinastiei Ghiculeştilor, de astă dată, nepotul 
celui dintâi, Grigore Alexandru Ghica la 1756 era mijlocitorul unei 
noi convenţiuni a Prusiei cu Poarta. [9, 44]. În semn de recunoştinţă 
Frederic intervine pe lângă Poartă ca Grigore Alexandru Ghica să 
ocupe tronul Moldovei. Reis Efendi declară în septembrie 1774 –„ că 
Poarta nu poate refuza nimic unui aşa de adevărat prieten cum este 
regele Frederic.” [10, 37] 

În aşa mod începe să crească influenţa Prusiei în Orient, 
influenţă, care contrabalansa puterea Austriei şi Rusieişi  ceea ce a  
în opinia lui Ion Nistor, C. Giurescu şi P. Panaitescu  a avut un efect 
pozitiv şi pentru ţările române „atunci pentru prima oară au luat 
cabinetele europene în dezbatere ideea însăşi a independenţei 
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Principatelor”. [13, 272] 
Un raport din 17 martie 1772 a ambasadorului prusian la 

Petersburg, Von Solms, indică că acesta . intervine în favoarea  lui 
Grigore Ghica III şi ne comunică „... deşi n-ar fi cu putinţă să se 
obţină pentru aceste două provincii o independenţă completă, cel 
puţin s-ar putea ca prima să se întoarcă Porţii în aceleaşi condiţii în 
care i s-au închinat altă dată de bună voie...”. [7, 102] 
În continuare  Prusia va urmări cu suspiciune orice mişcare politica a 
Rusiei şi Austriei. Prin Tratatul de la Kuciuk Kainargi (art. 11) se ştie 
că Rusia impune Turciei dreptul de a întreţine agenţi comerciali, în 
fond agenţi politici, în orice teritorii supuse sultanului. [15, 169] 
După tratative duse timp de oi ani Poarta acceptă numirea celor doi 
agenţi ai Rusiei şi Austriei în cele două Principate. La 2 februarie 
1782 consulul rus a primit „beratul” de la sultan, iar în iulie 1782, 
este înfiinţat consulatul austriac.[15, 220] 

Consecventă politicii de echilibru Prusia interveni fără întârziere 
cerând şi ea cu acest prilej dreptul de a avea agenţi în cele două 
capitale româneşti. 

Pentru această funcţie este propus de către ambasadorul Prusiei 
la Constantinopol Henric Frederic Diez, care în drum spre capitala 
otomană staţionează în cele două capitale a Principatelor. La Iaşi 
acesta cunoaşte pe un profesor german Ernest Frederic Koning, 
stabilit de 10 ani aici, dădea lecţii în casele boiereşti şi chiar la 
Curte[13, 278] propune  pe acesta în calitate de agent comercial al 
Prusiei în cele două Principate. 

În octombrie 1786  Ernest Frederic Koning a obţinut „beratul” şi 
astfel se formează prima reprezentanţă germană în Ţările Române. 
[15, 116] Activitatea acestuia este întreruptă  de izbucnirea  
războiului ruso- austro – turc din 1787-1792. 

La Tratativele  de la Şiştov 1791 cu austriecii şi la Iaşi 1792 se 
produc primele intervenţii serioase împotriva regimului fanariot din 
Principate, în favoarea elementului autohton. Rapoartele consulare 
prusiene de la Iaşi şi Bucureşti atenţionează: „dacă Poarta vrea pe 
viitor să-şi asigure stăpânirea celor două Principate – trebuie pe de o 
parte să schimbe metodele de guvernare, să împedice apăsarea şi 
stoarcerile practicate de fanarioţi, şi pe de alta să ceară la Berlin 
„stabilirea unui consul prusian în Iaşi şi Bucureşti, cu drepturile şi 
onorurile acordate celor două curţi imperiale a Rusiei şi Austriei”. 
[15, 220] Idee materializată abia la 1817, cu un motiv  bine formulat 
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de N. Iorga „Până la Iena rolul Prusiei în Orient fu foarte însemnat. 
Poarta se sprijinea cu încredere pe singura putere Europeană, care se 
oferea s-o ajute fără alt interes decât al echilibrului general. Nici un 
ambasador nu era primit cu atât respect şi simpatie la curţile din 
Bucureşti şi Iaşi, decât trimişii Prusiei”. [3,  450] 

Aşadar, prin politica sa, Prusia  începând cu a doua jumătate a 
secolului XVIII  constituie acea forţă de echilibru în Sud – Estul 
Europei şi a contribuie prin politica sa Orientală să împiedice 
propaganda consulatelor ruseşti în favoarea protectoratului şi să 
încurajeze tendinţele libertare pe care românii încep să le manifeste.  

 
Referinţe bibliografice: 

1. Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei între anii 1695-
1754, ediţie îngrijită de N. Camariano şi A. Camariano –
Cioran, Bucureşti, 1965. 

2.  Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-
lea, vol. II, Moldova Bucureşti, 1960. 

3.  Iorga, N., Acte şi fragmente cu privire la Istoria 
Românilor, vol. I-III, Bucureşti, 1895. 

4.  Istoria Românilor, vol. VI, Românii între Europa clasică 
şi Europa Luminilor(1711-1821), Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2002. 

5. Dragnev Demir Moldova în epoca luminilor, Chişinău, 
1999.  

6. Docea V., Relaţiile economice româno –germane în 
prima jumătate a sec XIX în Anuarul Institutului de 
Istorie A.D. Xenopol, Nr.,35, 1998. 

7. Berindei Dan, Românii şi Europa ,I, secolele XVIII-
XIX, Bucureşti, 1991. 

8. Boicu Leonid,  Principatele Române în raporturile 
politice internaţionale (1792-1821), Iaşi, 2001. 

9. Iordache, A., Principii Ghica o familie domnitoare în 
Istoria României, Bucureşti, 1994. 

10. Matei Vlad, D. Două decenii pe tronul ţărilor române: 
Grigore II Ghica, în Magazin istoric, 1984, Nr. 2 . 

11. Mihordea V., Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea în 
Moldova, Bucureşti, 1968. 

12. Mischevca, Vlad, Moldova în politica marilor puteri la 
începutul secolului al XIX-lea. Chişinău, 1999. 



 49 

13. Papacostea Victor, Tradiţii româneşti de istorie şi 
cultură, Ed. Eminescu, 1996,p. 261, -281 

14. Tcaci Vladimir, Moldova în sistemul relaţiilor 
internaţionale, Chişinău, 1999. 

15. Veliman V., Relaţiile româno -  otomane (1711-1821), 
Bucureşti, 1984. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 50 

APLICAŢII ALE INTEGRALELOR DE SUPRAFAŢĂ 

 

Dumitru BAGRIN,  
Catedra de Matematică şi Informatică 

 
La matiére proposée dans l’article mentionné contient une large 

variété d’aplications des intégrales de surface dans la géometrie, la 
physique théoritique et dans la technique.  

Les intégrales de surface ont les application:  
- le calcul de l’aire des superficies curvilignes; 
- le calcul du volume du corps spatial; 
- l’illustration vectorielle de la loi d’Archiméde ; 
- la démonstration de l’équilibre d’une superficie rigide donnée . 
Ce travail contient aussi les formules Stokes et son application dans 

l’étude des intégrales curvilignes; la formule Ostrogradski-Gauss qui 
exprime les relations d’entre les intégrales liniaires et spatiales. La formule 
Stokes a la forme: 
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où P, Q,, R sont les fonctions continuelles et dérivables sur le contour (L) et 

la superficie (S); 
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,,,,,  sont les dérivées partielles 

des fonctions P, Q,, R.. La fomule Ostrogradski-Gauss s’exprime par la 
relation:  
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où (V) – le corps spatial, (S) – la superficie close qui voisine le corps (V). 
 
 

§ 1. Volumul corpului prin integrala de suprafaţă.  
Formula Stokes 
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 Volumul corpului poate fi exprimat prin integrala de 
suprafaţă pe suprafaţa ce mărgineşte acest corp, asemănător 
calculului ariei figurii plane 
prin integrala curbilinie pe 
conturul ce mărgineşte această 
figură.  

Precăutăm corpul (V) 
mărginit de suprafeţele netede 

prin porţiuni (S1)  yxZz ,0 , 

(S2)  yxZz , , ZZ 0  şi 

suprafaţa cilindrică (S3) cu 
generatoarea paralelă cu axa 
Oz (Fig.1). Drept directoare 
serveşte curba închisă netedă 
prin porţiuni (L) în planul xOy 
care mărgineşte domeniul 
(D).În caz particular pe curba 
(L)poate avea loc şi egalitatea 

   yxZyxZ ,,0  ; atunci 

suprafaţa (S3) se transformă într-o curbă. 
Volumul corpului evident, se va exprima prin diferenţa 

integralelor duble: 

 
)(

0

)(

),(),(
DD

dxdyyxZdxdyyxZV . 

Introducând integralele de suprafaţă egalitatea dată poate fi 
transcrisă astfel:   

 
)()( 12 SS

ZdxdyZdxdyV , 

unde  (S2) şi (S1) sunt suprafeţele superioară şi inferioară ce 
mărginesc corpul (V). Adunând părţii drepte integrala de suprafaţă 


)( 3S

Zdxdy  pe suprafaţa exterioară (S3) a corpului (V) care, după cum 

se ştie, este nulă, vom primi  

 
)()()()( 312 SSSS

ZdxdyZdxdyZdxdyZdxdyV  

unde integrala se răspândeşte pe suprafaţa exterioară (S)= 

 
 

Fig.1. Corp (V) mărginit de 
suprafeţele (S) 
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(S1)+(S2)+(S3) ce mărgineşte corpul (V). 
Aşadar, definitiv volumul (V) mărginit de suprafaţa netedă prin 
porţiuni (S) se exprimă prin integrala de suprafaţă: 

                                       
)(S

ZdxdyV .                             (1) 

Această formulă are loc numai pentru corpuri cilindrice orientate 
intr-un anumit mod. 

Dar ea poate fi 
aplicată şi la corpuri mai 
complicate care pot fi 
divizate prin suprafeţe 
cilindrice în corpuri 
cilindrice şi volumul 
corpului se calculează ca 
suma volumelor părţilor 
componente. 

Orice corp poate fi 
divizat în corpuri de forma 
unor paralelipipede 
mărginite dintr-o parte de 
o suprafaţă curbilinie 
netedă prin porţiuni (Fig.2) 
sau paralelipipede 
obişnuite.  

Volumul corpului se va calcula ca suma volumelor părţilor 
componente. 

Împreună cu formula (1) de calcul a volumului corpului 
cilindric (Fig.1) se aplică şi formulele  

                     
)(S

ZdydzV , 
)(S

ZdzdxV                        (2) 

care se primesc asemănător, schimbând rolul axelor de coordonate. 
Sumând aceste trei formule căpătăm o formulă mai simetrică a 
volumului corpului (V) prin integrala de suprafaţă pe suprafaţa (S):  

                  
)(

3

1

S

zdxdyydzdxxdydzV                      (3) 

În toate cazurile integrala se ea pe partea exterioară a suprafeţei (S). 
 Introducând iarăşi cosinusurile directoare ale normalei 

 
 

Fig.2 
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 cos,cos,cos  scriem formula (3) prin integrala de suprafaţă de 

speţa 1:  

              
)(

coscoscos
3

1

S

dSzyxV  .              (4) 

[1, 156-168], [6, 297-299]. 
 
Formula Stokes 

Fie (S) iarăşi o suprafaţă simplă netedă cu două feţe, 
mărginite de conturul (L) neted pe porţiuni.  

Punctele suprafeţei (S) prin formulele  

v),(u,

v),(u,

v),(u,

zz

yy

xx







    
),(

),(

tvv

tuu




     t   

se leagă de punctele corespunzătoare ale suprafeţei plane   , 

mărginită de conturul (Λ) în planul uv. Conform presupunerii are loc 

condiţia 0222  CBA , unde 
vv

uu

zy

zy
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 , 

vv

uu

xz

xz
B




 , 

vv

uu

yx

yx
C




  

 Alegând o orientare avem:   

,cos
222 CBA

A


  ,cos

222 CBA

B


  

222
cos

CBA

C


  

cosinusurile directoare care caracterizează anume acea parte aleasă a 
suprafeţei (S). 

Vom deduce o formulă, care exprimă relaţia dintre integrala 
de suprafaţă şi integrala curbilinie şi prezintă o generalizare a 
formulei Green, cunoscută.  

Să presupunem, că într-un domeniu oarecare în spaţiu care 
conţine în interiorul său suprafaţa (S), este dată funcţia P(x, y, z), 
continuă în acest domeniu împreună cu derivatele sale parţiale. 
Atunci este justă formula: 
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dzdx

x

P
Pdx ,                        (5) 

Sensul de parcurgere a conturului (L) corespunde aici acelei feţe a 
suprafeţei (S), pe care se calculează integrala din partea dreaptă a 
egalităţii. 
 Egalitatea (5) uşor poate fi verificată, dacă se introduc 
coordonatele parametrice ale curbelor (Λ) şi (L) atunci ambele 
integrale se reduc la aceiaşi integrală în raport cu parametrul t:  

dt
dt

dv

u

x

dt

du

u

x
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. 

Prin permutare circulară a literelor x, y, z în (5) obţinem încă două 
egalităţi analoge: 
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)()( SL

dzdx
x

R
dydz

y

R
Rdz ,    (6) 

În care Q şi R sunt funcţii noi de x, y şi z, care satisfac aceleaşi 
condiţii ca şi P. 
 Adunând formulele (5) şi (6) obţinem legătura dintre 
integrala curbilinie şi integrala de suprafaţă în forma cea mai 
generală:  
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                       (7) 

Această egalitate se numeşte formula lui Stokes.  
 Menţionăm încă odată, că faţa suprafeţei şi sensul de 
parcurgere a conturului se determină reciproc după regula stabilită.  
 Dacă luăm ca porţiune a suprafeţei (S) domeniul plan (D) din 
planul xy, deci Z=0, obţinem formula     

 


















)()( SL

dxdy
y

P

x

Q
QdyPdx , 

în care recunoaştem formula lui Green; aşadar, aceasta din urmă este 
un caz particular al formulei lui Stokes.  
 Menţionăm, în sfârşit, că integrala de suprafaţă de speţa doi 
din formula lui Stokes poate fi înlocuită cu integrala de suprafaţă de 
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speţa unu. Atunci această formulă va căpăta forma    

                                             
)(L

RdzQdyPdx                         (8) 

,coscos
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în care  cos,cos,cos  sunt cosinusurile directoare ale normalei 

corespunzătoare feţei alese a suprafeţei. [2, 146-152], [4, 264-266], 
[5, 237-241]. 
 
 Exemple rezolvate 

1. De verificat  formula  Stokes pentru cazul 

zRQyxP  ,1,32   

 (S): emisfera .0,2222  Zazyx  

 (L): cercul .0,222  Zayx  

 Rezolvare. Luăm partea de sus a emisferei, sensul pozitiv 
(împotriva acelor de ceasornic). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea stângă a 
formulei lui Stokes:  

 
 

Fig.3 
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Partea dreaptă a formulei lui Stokes:  
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Deci are loc formula lui Stokes pentru cazul dat. [2, 146-152]. 
 

2.  De calculat volumul corpului sferic 2222 Rzyx    

prin integrala de suprafaţă. 
 Rezolvare. Precăutăm a patra parte din emisfera de raza R 

(fig.3) cu ecuaţia   0,, 2222  RzyxzyxF .  

 Conform formulelor demonstrate (3) vom primi:  

 
)(3

8

S

zdxdyydzdxxdydzV . Dar fiindcă suprafaţa (S) se 

proiectează univoc pe cele trei plane de proiecţie vom exprima 
integrala de suprafaţă prin integrala dublă:  














  

)( )()(3

8

xz xyzy D DD

zdxdyydxdzxdydzV , unde proiecţia lui (s) 

pe planele de coordonate sunt   222: RzyDzy  , 
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  222: RzxDxx  ,   222: RyxDxy  şi 222 zyRx  , 

222 zxRy  , 222 yxRz  .  

 Observăm, că valorile celor trei integrale sunt aceleaşi şi 
volumul corpului sferic va fi:   
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4.1. Aplicarea formulei Stokes la studierea integralelor 

curbilinii în spaţiu 
 

Fie în domeniul (T) sunt definite funcţiile P, Q, R – continui 

împreună cu derivatele sale: .,,,,,
y

R

x

R

z

Q

x

Q

z
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y

P
























  

Aplicând formula lui Stokes uşor se poate afla condiţiile necesare şi 
suficiente de transformare în zero a integralelor curbilinii în spaţiul  

                               
)(L

RdzQdyPdx ,                            (9) 

Luate pe orice contur simplu (care nu se auto intersectează) neted (L) 
din (T). 
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Pentru a putea aplica formulele lui Stokes e necesar ca 
domeniul (T) să îndeplinească anumite condiţii. Anume, trebuie să 
punem condiţia ca, indiferent care va fi curba simplă închisă (L) 
netedă pe porţiuni din domeniul (T) să se poată „întinde” pe ea o 
suprafaţă (S) netedă de porţiuni, care îl are pe (L) drept contur şi este 
de asemenea continuă în întregime în (T). Aceasta proprietate este 
analoagă cu proprietatea de conexiune simplă a unui domeniu plan; 
când aceasta din urmă există, domeniul în spaţiu (T) se numeşte de 
asemenea simplu conex.  

Menţionăm, de exemplu că un corp mărginit de două 
suprafeţe sferice concentrice va fi în acest sens simplu conex: un tor, 
însă, nu fa fi. 

Să presupunem, deci că domeniul (T) este simplu conex. 
Integrând pe conturul (L), după cum s-a spus, o suprafaţă (S) 
înlocuim cu ajutorul formulei lui Stokes integrala curbilinie (9) prin 
integrala de suprafaţă   
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 Pentru ca ea să se anuleze sunt suficiente condiţiile  
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,, .                  (10) 

Aceste condiţii sunt în acelaşi timp şi necesare, lucru de care 
ne putem convinge uşor, dacă considerăm figurile plane (S) situate în 
plane, paralele respectiv cu unul sau cu celălalt plan de coordonate. 

Se poate arăta uşor, că aceleaşi condiţii (10) vor fi necesare 
şi suficiente, pentru ca integrala    

                             
)( AB

RdzQdyPdx ,                           (11) 

să nu depindă de forma curbei (AB), care uneşte două puncte 
arbitrare A şi B ale domeniului (T), în ipoteză, că acest domeniu este 
simplu conex. 
 Necesitatea se stabileşte presupunând că integrala (11) nu 
depinde de forma drumului de integrare atunci reiese că şi integrala 
curbilinie este nulă şi atunci se stabilesc condiţiile (10). 
 În cea ceia ce priveşte suficienţa, aici, ca şi în plan, cazul 
este simplu, când două curbe (AIB) şi (AIIB), care unesc punctele A 
şi B, nu au alte puncte comune.  
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 Dacă, însă, lucrurile nu stau aşa, şi curbele considerate se 
intersectează, problema devine aici mai simplă decât în cazul plan: în 
domeniul din spaţiu conex (T) se poate lua o a treia curbă (AIIIB), 
care să nu se intersecteze cu 
nici una din cele luate înainte 
(după cum se vede în Fig.4, 
acest lucru nu este 
întotdeauna posibil în cazul 
plan).  

Avem ,,
)()(

   
AIIB AIIIBAIB AIIIB

 de unde rezultă, că întotdeauna 

.
)(

 
AIB AIIB

  

Condiţiile scrise sunt necesare şi suficiente pentru ca 
expresia RdzQdyPdx   să fie diferenţiala totală a unei funcţii de 

trei variabile 
 

 

 
zyx

zyx

RdzQdyPdxzyxF
,,

,, 000

),,( .  

[4, 264-266], [5, 237-241], [6, 297-299] 
 
Exemplu. Folosind formula Stokes, să se calculeze integrala 

curbilinie   
)(l

ydzxdyzdx , unde (l): cercul 
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parcurs în sens pozitiv. 
 
Rezolvare. Avem yRxQzP  ,, ,  

1,0,0,1,1,0 
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Conform formulei lui Stokes:  

 
)()( Sl

dzdxdydzdxdyydzxdyzdxI , unde (S) – 

porţiunea planului F(x, y, z) 3 zyx  decupată de circumferinţa 

(l). 

 
Fig.4 
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Astfel:   
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4
   -  aria discului mărginit de cercul (l). 

 Definitiv integrala dată va fi egală 36I . [2, 146-149] 

 
§ 2. Formula Ostrogradskii – Gauss 
 
 Formula lui Ostrogradskii, asemenea formulei Green din 
teoria integralelor duble, exprimă relaţia între integrala triplă pe un 
domeniu în spaţiu şi integrala de suprafaţă pe frontiera domeniului.  
 Să considerăm corpul (V) (fig.1), mărginit de suprafeţele 

netede (S1)  yxZz ,0 , (S2)  yxZz , , ZZ 0 şi de suprafaţă 

cilindrică (S3), generatoarele căreia sunt paralele cu axa z. Drept 
directoare serveşte în cazul de faţă curba închisă (L) netedă pe 
porţiuni din planul xy, care mărgineşte domeniul (D) – proiecţia 
corpului (V) în acest plan. 
 Să presupunem, că în domeniul (V) este definită o funcţie 

oarecare R(x, y, z), continuă împreună cu derivata sa 
dz

dR
 în tot 

domeniul (V) inclusiv frontiera acestuia. 
 Atunci are loc formula  
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în care (S) este suprafaţa, care mărgineşte corpul, iar integrala din 
partea dreaptă a egalităţii este aplicată la faţa ei exterioară. 
 Într-adevăr, conform formulei de calcul a integralei triple, 
avem  
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sau exprimând prin integrala de suprafaţă:  
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R
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unde prima integrală din partea dreaptă este aplicată la faţa de sus 
(S2) a suprafeţei, iar a doua – la faţa de jos (S1) a suprafeţei. 
 Egalitatea rămâne justă, dacă adăugăm la partea dreaptă 

integrala  
 


3

,,
S

dxdyzyxR , aplicată la faţa exterioară (S3) a 

suprafeţei, deoarece această integrală este nulă. Grupând aceste trei 
integrale de suprafaţă în una singură, obţinem formula (1), care 
prezintă un caz particular al formulei lui Ostrogradskii. 
 Se vede imediat, că formula (1) este justă pentru o clasă mai 
largă de corpuri, care pot fi descompuse în părţi de tipul menţionat. 
Se mai poate demonstra, că formula este justă în general pentru 
corpurile mărginite de orice suprafaţă netedă pe porţiuni. 
 Prin analogie cu formula (1) se pot scrie şi formulele  
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dacă funcţiile P şi Q sunt continue în domeniul (V) împreună cu 
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Însumând cele trei formule (1), (2) şi (3) obţinem formula generală a 
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lui Ostrogradski: 
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Ea exprimă în forma generală integrala de suprafaţă de speţa 
doi, aplicată la faţa exterioară a unei suprafeţe închise, printr-o 
integrală triplă, luată pe corpul mărginit de această suprafaţă. 

O altă formă a formulei lui Ostrogradski obţinem dacă 
exprimăm prin integrala de suprafaţă de speţa unu    
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în care  ,,  sunt unghiurile formate de normala exterioară la 

suprafaţa (S) cu axele de coordonate  (   cos,cos,cosn


 - 

vectorul unitar al normei). 
 
 Remarca 1. Formula lui Ostrogradski i se atribuie uneori lui 
Gauss. La Gauss se întâlnesc doar cazuri foarte particulare ale acestei 
formule şi demonstrarea se face pentru fiecare caz în parte. Forma 
generală (4) a acestei formule a fost demonstrată pentru prima oară 
de Ostrogradski în anul 1828, care a aplicat-o la studiul problemei 
referitoare la propagarea căldurii într-un corp solid. 
 

Remarca 2. Formulele lui Green, Stokes şi Ostrogradski au 
la bază aceiaşi idee: ele exprimă integrala aplicată la o figură 
geometrică  oarecare printr-o integrală luată pe frontiera acestei 
figuri. În acest caz formula lui Green se referă la cazul spaţiului 
bidimensional, formula lui Stokes se referă de asemenea la cazul 
spaţiului bidimensional, dar „strâmb”, iar formula Ostrogradski – la 
cazul spaţiului tridimensional. 

Formula fundamentală a calculului integral 

 
b

a

aFbFdxxf )()()(   poate fi considerată şi ea ca un analog al 

acestor formule, dar pentru spaţiul cu o singură dimensiune. 
[3, 372-379], [5, 242-245], [6, 335-338]. 

 
 
Exemple rezolvate:  
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1. De transformat integralele de suprafaţă aplicând formula 

lui Ostrogradski:  
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zdxdyydzdxxdydzI , dacă (S) mărgineşte corpul (V).  

Rezolvare.  

a) Aici avem funcţiile 222 ,, zRyQxP  . Derivatele 
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. Conform formulei 

Ostrogradski (4) primim:  
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b) Aplicând formula (5) obţinem:  
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c) Aplicând formula (4) obţinem:   
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2. De calculat integrala de suprafaţă (prin formula 
Ostrogradski) 

a)  
)(

333

S

dxdyzdzdxydydzx , unde (S) este faţa exterioară a 

sferei 2222 Rzyx  . 

b)  
)(

2
S

ydxdzxdydz , unde (S) – faţa exterioară a suprafeţei 

laterale a cilindrului HzRyx  0,222  situat în primul 

octant. 

c)  
)(

2
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zdxdyzdxdyydzdxxdydz , unde (S) este faţa 

exterioară a cubului azaayaaxa  ,, . 

 
Rezolvare.  
a) Conform formulei lui Ostrogradski 
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unde (V) – corpul mărginit de suprafaţa (S). 
333 ,, zRyQxP  , derivatele corespunzătoare 
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 b) Conform formulei lui Ostrogradski:  
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             c) Funcţiile şi derivatele corespunzătoare sunt: 
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După formula lui Ostrogradski primim:  
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[2, 148-152]. 
 
2.1. Aplicarea formulei lui Ostrogradskii – Gauss 
 
2.1.1. Studiul integralelor de suprafaţă 
 
 Să presupunem, că într-un domeniu deschis (T) al spaţiului 
tridimensional sunt definite funcţiile continue P, Q şi R. Luând o 
oarecare suprafaţă (S') situată în acest domeniu şi care mărgineşte un 
anumit corp, vom considera integrala de suprafaţă   

   
)()(

coscoscos
SS

dSRQPRdxdyQdzdxPdydz     (6) 

 Ce condiţie trebuie să satisfacă funcţiile P, Q şi R, pentru ca 
integrala (6) să fie de fiecare dată egală cu zero? 
 Această problemă este analogă cu problema despre egalarea 
cu zero a integralei curbilinii pe un contur închis, care se rezolvă 
uşor prin formula Green sau Stokes. În cazul de faţă vom aplica 
formula lui Ostrogradskii, presupunând, desigur, că pentru funcţiile 
P, Q, R există şi sunt continue derivatele, care figurează în aceiaşi 
formulă. 

Pentru a putea fi aplicată formula lui Ostrogradskii este 
necesar ca domeniul (T) să îndeplinească anumite condiţii: corpul 
mărginit de suprafaţă să aparţină şi el domeniului dat, adică 
domeniului (S) să fie „simplu conex” spaţial, adică să nu conţină 
goluri chiar şi punctiforme. 

Aici, de exemplu torul este o suprafaţă simplă conexă, iar 
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sfera găunoasă – nu.  
Din formula Ostrogradskii reiese condiţia necesară şi 

suficientă ca integrala (6) să fie nulă: 

                                          0














z

R

y

Q

x

P
.                               (7) 

Prin analogie cu cazul integrărilor curbilinii, problema 
despre anularea integralei pe o suprafaţă închisă se dovedeşte a fi 
echivalentă cu problema independenţei de forma suprafeţei a 
integralei pe o suprafaţă neînchisă, „întinsă” pe conturul dat.  
[6, 335-341]. 
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Laboratory graphic works in geometry is a method of didactic 

activity for students under the guidance of teachers. The aim of the 
laboratory graphic works is to correlate the revision of the previously 
learned material and the study of new material. These works develop the 
students' geometric view, spatial representation and spatial imagination. 
 
Cuvinte –cheie: dreaptă; plan; punct; drepte paralele; laturi; 
desen; secante; unghiuri alterne interne; unghiuri corespondente; 
definiţie; teoremă; echer; riglă; criterii de paralelism ale dreptelor; 
congruent; axiomă; segment; triunghi; predare; învăţare; evaluare; 
segment.  
 

Sensul major al referinţelor in predarea – învăţarea – 
evaluarea matematicii constă in deplasarea accentului de pe predarea 
de informaţii pe formarea de capacităţi mintale şi atitudini. [1] 

Învăţarea matematicii in şcoală urmăreşte scopul 
conştientizării unei activităţi de rezolvare a problemelor bazate pe un 
ansamblu de cunoştinţe şi de procedee, obiectul ca atare fiind o 
disciplină dinamică, strâns legată de societate prin utilizarea sa in 
cotidian şi prin rolul său in ştiinţele naturii, în tehnologii şi ştiinţe 
sociale. [1] 

Organizarea procesului de predare – Învăţare – evaluare 
structural – cognitivă, care extinde mult timpul didactic prin faptul că 
nu se aşteaptă ca gândirea matematică să fie spontană, cu multe 
ocoliri şi risipă de energie, trebuie să fie orientată spre formarea 
capacităţilor intelectuale. [1] 

 
Dezvoltare maximă trebuie să aibă metodele de predare – 

învăţare – evaluare, care contribuie la sporirea interesului elevilor 
faţă de studiul matematicii, însuşirea conştientă a cunoştinţelor 
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matematice, stimularea activismului elevilor, care le educă abilităţi 
de a lucra independent, priceperea de a soluţiona raţional şi creativ 
orice situaţie de problemă. [1] 

Curriculum şcolar la matematică prevede trimitere continue 
la formele spaţiale ale lumii înconjurătoare, la modelele geometrice, 
la instrumentele de măsurat, la experimentarea directă şi 
achiziţionarea treptată de către elevi a deprinderilor de construcţii 
instrumentale, de rezolvare a problemelor practice. [1] 

Realizarea acestor obiective va fi posibilă doar in cazul 
căutării sistematice a metodelor şi procedeelor efective de instruire a 
elevilor. [1] 

De rând cu perfecţionarea metodelor de predare – învăţare – 
evaluare, eforturile cadrelor didactice trebuie orientate spre 
organizarea şi îmbunătăţirea procesului de instruire a elevilor. 

Dacă cadrele didactice vor crea condiţii, în care elevii vor 
analiza imagini geometrice, vor construi independent schiţe ale 
figurilor, vor cerceta formele obţinute, îşi vor expune opiniile 
personale, atunci vor fi solicitate mai des funcţiile organelor de simţ 
şi gândirea, care vor contribui la sporirea activităţii de învăţare a 
elevilor. 

Una din metodele, care contribuie la organizarea efectivă a 
studiului geometriei o reprezintă lucrările grafice de laborator. [2] 

Lucrările grafice de laborator reprezintă o metodă a 
activităţii didactice a elevilor sub ghidarea cadrului didactic, în 
procesul cărora geometria se studiază pe calea construirii şi desenării 
imaginilor geometrice, pe calea cercetării didactico – teoretice şi 
practice a figurilor formate şi a relaţiilor dintre figuri. [2] 

Această metodă are unele particularităţi. 
1. Experimentarea directă cu modelele geometrice sau 
demonstrarea corpurilor geometrice; in prealabil fiind expusă 
materia teoretică studiată anterior, apoi este pusă problema şi în 
continuare se întocmeşte planul de realizare; 
2. Experimentarea propriu – zisă; are loc construcţia schiţelor 
figurilor geometrice, are loc cercetarea didactico – teoretică şi 
practică, care presupune comparaţia, confruntarea şi cercetarea 
faptelor, generalizarea lor, formularea definiţiilor noţiunilor şi a 
teoremelor, precum şi demonstraţia verbală succintă a teoremelor. 

Aplicarea cunoştinţelor obţinute la rezolvarea problemelor şi 
verificarea corespunderii rezultatelor practice  cu concluziile 
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teoretice. [2] 
După esenţa didactică lucrările grafice de laborator se împart 

in trei grupe: pregătitoare, fundamentale şi aplicative. 
Cu ajutorul lucrărilor grafice de laborator pregătitoare se 

soluţionează acele întrebări, care sunt necesare pentru studierea 
materialului nou. [2] 

Realizând lucrările grafice de laborator fundamentale, elevii 
examinează şi demonstrează proprietăţile figurilor spaţiale. [2] 

Lucrările grafice de laborator aplicative au ca scop 
verificarea concluziilor obţinute în procesul rezolvării problemelor 
practice şi teoretice, ceea ce contribuie la aprofundarea şi extinderea 
cunoştinţelor elevilor. [2] 

Actualmente, in timpul studierii geometriei, majoritatea 
cadrelor didactice, de obicei, le propun elevilor doar să examineze 
schiţe date de – a gata şi foarte rar le propun să creeze imaginile 
proprii; nu mai vorbim despre realizarea cercetărilor didactico – 
teoretice şi practice ale proprietăţilor figurilor, care mai des sunt 
omise. 

Lucrările grafice de laborator într – o măsură mai mare sau 
mai mică sunt menite să redreseze această carenţă. 

Aceste lucrări influenţează benefic asupra însuşirii de către 
elevi a esenţei formelor geometrice şi a dependenţelor cantitative ale 
lor, la utilizarea cunoştinţelor obţinute pentru rezolvarea diverselor 
probleme practice şi teoretice. 

Prin intermediul acestor lucrări elevii pot urmări apariţia, 
schimbarea şi dezvoltarea formelor geometrice. 

Lucrările grafice de laborator efectuate concret la o temă 
careva dezvoltă la elevi gândirea creativă, capacităţi de previziune 
ştiinţifică, fantezia. 

Desenul (schiţele) statice prezentate in manualele şcolare sau 
in culegerile de exerciţii şi probleme limitează gândirea elevului, 
priceperea şi deprinderea lui de a evedenţia (separa) elemente 
constructive ala desenului (schiţei), care sunt necesare in timpul 
rezolvării problemelor. [2] 

Având in faţă doar desenul static, elevul se deprinde să vadă 
doar doar ceea ce se află la suprafaţă. In acest caz elevului nu i se 
educă, in măsură suficientă, tendinţa de a pătrunde in interiorul 
corpului (figurii) geometric, pentru a căuta şi a găsi ceva nou, 
necunoscut pană la momentul dat. [2] 
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Dacă lipseşte atitudinea constructivă in studierea geometriei, 
elevii înţeleg anevoios ideile de transformare a figurilor geometrice, 
a relaţiilor dintre elementele figurii respective. [2] 

Priceperea de a examina corpurile spaţiale schiţate pe plan 
determină baza reprezentărilor spaţiale şi a imaginaţiei spaţiale. 

Dezvoltarea „văzului” geometric la elevi e greu de realizat 
fără efectuarea a unui număr relativ mare de schiţe ale figurilor 
geometrice spaţiale pe plan de către însuşi elevul. [2] 

Un neajuns esenţial in activitatea unor cadre didactice, care 
predau geometria, este legătura reciprocă slabă dintre acţiunile 
pedagogului şi a elevilor in procesul de predare – învăţare – evaluare. 

La lecţiile de matematică elevii mai des văd şi aud ce spune 
pedagogul sau colegul mai bine pregătit, dar mai rar fac ceva cu 
mâinile lor, mai rar cercetează, îşi expun rar opiniile, concluziile. 

Lucrările grafice de laborator într – o măsură mai mare decât 
alte metode, dau posibilitate să se depăşească neajunsurile in studiul 
geometriei. Aceste lucrări asigură unitatea acţiunilor cadrului 
didactic şi a elevilor. 

Neajunsurile în studiul geometriei se agravează şi din faptul 
că, nu există corelaţie suficientă dintre metoda concret –intuitivă şi 
metoda logico – formală. 

In procesul studierii geometriei, dar şi a oricărei unităţi de 
conţinut din orice domeniu, are mare importanţă principiul 
perspectivei. [2] 

Esenţa principiului  perspectivei constă în faptul, că atunci 
când se studiază orice unitate de conţinut este indicat să pregătim 
elevii pentru studierea materiei ce urmează nu numai prin rezultatele 
obţinute, dar şi prin conţinutul exerciţiilor, şi prin acumularea 
rezervei de reprezentări. [2] 

Utilizarea insuficientă a principiului perspectivei reţine 
crearea rezervei de reprezentări personale ale elevilor despre formele 
geometrice. 

De asemenea la elevi nu se formează automatismul în 
construcţia figurilor de bază, de aceea, la efectuarea construcţiilor 
geometrice elevul pierde foarte mult timp şi el nu mai are când să 
studieze formele şi relaţiile dintre ele, n – are când face concluzii. 

Structura activităţii didactice – lucrare practică de 
laborator – ar fi: 
- Organizarea elevilor pentru lucrarea practică de laborator; 



 72 

- Enunţarea obiectivelor urmărite; 
- Demonstrarea modelelor figurilor geometrice plane; 
- Discuţii despre modelele figurilor geometrice plane; 
- Enunţarea conţinutului lucrării practice de laborator; 
- Realizarea lucrării practice de laborator de către elevi sub 

supravegherea cadrului didactic; 
- Dirijarea efectuării lucrării practice de laborator; 
- Evaluarea permanentă a activităţii elevilor; 
- Analiza lucrărilor efectuate; 
- Aprecierea verbală a activităţii elevilor; 
- Notarea lucrărilor practice de laborator; 
Tema pentru acasă. [2] 
În continuare vă propunem câteva lucrări practice de 
laborator la tema „Drepte paralele”. 
Lucrarea practică de laborator nr. 1 
Tema: Poziţia relativă a dreptelor pe plan 
Obiective: 
- Examinarea diverselor poziţii ale dreptelor pe plan; 
- Stabilirea particularităţilor poziţiilor relative ale 

dreptelor; 
- Formularea definiţiilor dreptelor concurente şi a 

dreptelor paralele; 
- Construcţia dreptelor concurente şi a dreptelor paralele; 
- Demonstraţia existenţei dreptelor paralele; 
- Analiza teoremei, în care se reliefează procedeele de 

construcţie a două drepte paralele precum şi metoda de 
demonstraţie a paralelismului a două drepte; 

- Consolidarea deprinderii de construcţie a dreptelor 
paralele; 

- Construcţia dreptelor paralele cu ajutorul riglei; 
             -   Pregătirea elevilor pentru demonstraţia primului           

criteriu de paralelism al dreptelor; 
             -   Scrierea simbolică a relaţiilor dintre unghiuri şi    drepte. 
Utilaj: panou – plasă; tablă; file de hârtie albă; sfoară elastică; 
vergele metalice; rigle; echere; raportoare; compas; creioane; cretă 
de diferite culori. 
Metode: explicaţia; demonstraţia; modelarea; studiul de caz; 
problematizarea; construcţia.  
Forme de lucru: frontal; individual. 
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Reactualizarea materialului teoretic: 
1. Simetria dreptelor; 
2. Definiţia dreptelor paralele; 
3. Definiţiile patrulaterelor (paralelogram; dreptunghi; pătrat; 

romb; trapez); 
4. Unghiuri formate la intersecţia a două drepte cu o secantă. 
Conţinutul lucrării 

Etapa I. Trasaţi de la stânga la dreapta linia MN, iar deasupra ei – a 
doua dreaptă astfel încât, la prelungire ea să se intersecteze cu 
dreapta MN. Marcaţi pe a doua dreaptă punctele A şi B. Construiţi a 
treia dreaptă, simetrică cu dreapta AB în raport cu dreapta MN. 
Notaţi cu C şi D punctele, corespunzător simetrice cu punctele A şi 
B. Prelungiţi dreptele AC şi BD în ambele părţi. Priviţi desenul. 
Descrieţi succint, verbal, poziţia relativă a dreptelor pe plan. Indicaţi 
pe desen punctele de intersecţie ale dreptelor simetrice. Dacă astfel 
de  puncte nu există, atunci indicaţi cum le puteţi obţine. Dreptele 
AC şi BD se numesc paralele. Formulaţi definiţia dreptelor paralele. 
Demonstraţi că, dreptele AC şi BD nu au puncte comune. Descrieţi 
verbal planul construcţiei şi demonstraţiei paralelismului a două 
drepte, perpendiculare pe o a treia dreaptă. 
Etapa a  II – a. Construiţi cu ajutorul riglei şi a echerului un 
paralelogram; dreptunghi; pătrat; romb; trapez. Notaţi figurile cu 
litere şi scrieţi prin intermediul simbolurilor paralelismul dreptelor. 
Etapa a  III – a. Trasaţi o dreaptă arbitrară EF. Construiţi două 
drepte AB şi CD, care intersectându – se cu dreapta EF în puncte 
diferite, ar fi format unghiuri egale corespunzător cu 80 şi 60. 
Numerotaţi toate unghiurile obţinute. Evedenţiaţi unghiurile alterne 
interne. Comparaţi aceste unghiuri. Scrieţi cum se vor amplasa 
reciproc dreptele AB şi CD. Determinaţi punctul de intersecţie al 
dreptelor AB şi CD. 
Etapa a  IV – a. Construiţi două drepte AB şi CD, care, 
intersectându – se cu dreapta EF, ar fi format unghiuri cu măsura de 
30. Evedenţiaţi unghiurile alterne interne. Comparaţi unghiurile. 
Expuneţi – vă presupunerea despre poziţia relativă a dreptelor AB şi 
CD. 
Indicaţii utile. Prima etapă a lucrării e de dorit să se realizeze 
frontal. A doua etapă – independent. A treia şi  partea constructivă a 
celei de a patra etape se propun în clasă şi acasă pentru realizare 
independentă. 
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Tema pentru acasă:  
1. Comparaţi poziţia relativă a dreptelor AB şi CD din etapa a 

III – a şi a IV – a. Cum depinde poziţia acestor drepte de 
măsura unghiurilor alterne interne? 

2. Formulaţi, pe baza observaţiilor, criteriul de paralelism al 
două drepte. 

3. Scrieţi simbolic criteriul de paralelism al două drepte. 
4. Efectuaţi construcţii suplimentare în cazul etapei întâi şi 

demonstraţi criteriul de paralelism al două drepte. 
5. Alcătuiţi planul construcţiei a două drepte paralele. 
6. Cum se pot construi două drepte paralele numai cu ajutorul 

echerului? 
7. Construiţi două drepte paralele. Pe ce v – aţi bazat când le – 

aţi construit? 
Lucrarea practică de laborator nr. 2 
Tema: Al doilea şi al treilea criteriu de paralelism  a         două 
drepte 

Obiective: 
- Construcţia a două drepte paralele; 
- Construcţia unghiurilor de diferită mărime; 
- Stabilirea numărului de unghiuri la intersecţia a două drepte cu 

o secantă; 
- Denumirea unghiurilor obţinute la intersecţia a două drepte cu 

o secantă; 
- Formularea criteriului al doilea şi al treilea de      paralelism al 

dreptelor; 
- Demonstraţia criteriului al doilea şi al treilea de paralelism al 

dreptelor; 
- Demonstraţia congruenţei unghiurilor obţinute la intersecţia a 

două drepte cu o secantă; 
- Evedenţierea unghiurilor patrulaterelor obţinute în rezultatul 

construcţiilor; 
- Scrierea simbolică a relaţiilor dintre elementele figurilor 

plane. 
Utilaj: panou – plasă; tablă; file de hârtie albă; sfoară elastică; 
vergele metalice; rigle; echere; raportoare; compas; creioane; cretă 
de diferite culori. 
Metode: explicaţia; demonstraţia; modelarea; studiul de caz; 
problematizarea; construcţia.  
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Forme de lucru: frontal; individual. 
Reactualizarea materialului teoretic: 

1. Definiţia dreptelor paralele; 
2. Unghiurile formate la intersecţia a două drepte paralele;  
3. Criteriile de paralelism a două drepte. 
Conţinutul lucrării 

Etapa I. Construiţi două drepte AB şi CD, care fiind intersectate de a 
treia dreaptă EF, formează unghiuri corespondente congruente. 
Pentru discreţie, fie măsura unghiurilor egală cu 30. Expune - ţi – vă 
presupunerea despre poziţia relativă a dreptelor AB şi CD. Scrieţi 
simbolic relaţia dintre drepte. Ce puteţi concluziona cu certitudine? 
Formulaţi al doilea criteriu de paralelism al două drepte. Demonstraţi 
acest criteriu. Scrieţi toate perechile de unghiuri corespondente. 
Alcătuiţi verbal planul de construcţie al dreptelor paralele pe baza 
celui de – al doilea criteriu. 
Etapa a  II – a. Trasaţi dreapta MN şi notaţi un punct K pe ea. Cu 
ajutorul echerului şi a riglei construiţi o dreaptă paralelă cu dreapta 
MN ce trece prin punctul K, pe baza celui de – al doilea criteriu de 
paralelism al două drepte. Evedenţiaţi pe desen unghiurile 
corespondente congruente, care le – aţi utilizat în timpul 
construcţiilor.  
Etapa a  III – a. Construiţi unghiul m ( ABC) = 40. Notaţi оn 
interiorul acestui unghi punctul K. Construiţi două drepte, care ar 
trece prin punctul K astfel încât, una din drepte să fie paralelă cu AB, 
cealaltă – cu BC, şi care ar intersecta laturile unghiului. Marcaţi 
punctele de intersecţie. Evedenţiaţi pe desen unghiurile 
corespondente congruente, pe care le – aţi folosit la construcţia 
dreptelor paralele. Notaţi pe desen şi alte unghiuri care s - au dovedit 
a fi congruente în rezultatul construcţiei. Demonstraţi congruenţa 
unghiurilor obţinute. Evedenţiaţi patrulaterul obţinut pe desen în 
rezultatul construcţiilor suplimentare. Scrieţi simbolic relaţia dintre 
unghiurile patrulaterului şi poziţia reciprocă a laturilor lui. 
Etapa a  IV – a. Găsiţi în manualul şcolar (după care se studiază la 
moment în instituţia respective) tema, care corespunde cu cea a 
prezentei lucrări grafice de laborator. Efectuaţi construcţiile descrise 
în manual, care se referă la demonstraţia celui de – al treilea criteriu 
de paralelism a două drepte. Scrieţi acest criteriu simbolic. 
Demonstraţi acest criteriu. Construiţi un unghi oarecare. Determinaţi 
toate unghiurile formate pe desen. 
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Indicaţii utile. Prima şi a doua etapă a lucrării se efectuiază frontal. 
A treia etapă –independent în clasă, iar a patra poate fi îndeplinită de 
către elevi acasă. 
Tema pentru acasă. Realizarea etapei a IV – a a lucrării. 

Lucrarea practică de laborator nr. 3 
Tema: Axioma paralelelor .Dependenţa dintre unghiurile 
formate de două drepte paralele cu o secantă. 

Obiective: 
- Construcţia dreptelor paralele; 
- Formularea axiomei dreptelor paralele; 
- Formularea diverselor teoreme la tema dată; 
- Stabilirea numărului de unghiuri la intersecţia a două drepte cu 

o secantă şi denumirea lor; 
- Măsurarea unghiurilor; 
- Calcularea măsurii unghiurilor; 
- Construcţia unghiurilor congruente; 
- Demonstraţia congruenţei unghiurilor; 
- Determinarea unghiurilor care în sumă fac 2d; 
- Adunarea geometrică a unghiurilor; 
- Scrierea simbolică a teoremelor; 
- Formularea teoremelor reciproce pentru criteriile de paralelism 

ale dreptelor; 
- Efectuarea construcţiilor după textul prezentat simbolic; 
- Construcţia poligoanelor convexe. 

Utilaj: panou – plasă; tablă; file de hârtie albă; sfoară elastică; 
vergele metalice; rigle; echere; raportoare; compas; creioane; cretă 
de diferite culori. 
Metode: explicaţia; demonstraţia; modelarea; studiul de caz; 
problematizarea; construcţia.  
Forme de lucru: frontal; individual. 
Reactualizarea materialului teoretic: 

1. Drepte paralele; 
2. Criteriile de paralelism a două drepte; 
3. Axioma paralelelor; 
4. Criteriile de congruenţă ale unghiurilor; 
5. Operaţii cu unghiuri; 
6. Forma logică a teoremei; 
7. Tipuri de teoreme; 
8. Poligon convex; 
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9. Suma unghiurilor interioare ale unui poligon convex. 
Conţinutul lucrării 

Etapa I. Construiţi dreapta CD. Notaţi punctul M şi trasaţi prin acest 
punct dreapta AB CD. Trasaţi prin punctul M două drepte KL şi 
EF, distincte de AB. Expuneţi – vă presupunerea despre poziţia lor 
relativă în raport cu dreapta CD. Dreapta AB este unica dreaptă, 
paralelă cu CD. Formulaţi această afirmaţie, luând în cont, că dreapta 
AB trece prin punctul M. Scrieţi afirmaţia şi demonstraţia simbolic. 
Confruntaţi formularea voastră cu axioma paralelelor existentă în 
manualul şcolar respectiv. 
 Etapa a  II – a. Construiţi două drepte paralele AB şi CD şi secanta 
MN. Scrieţi ce cunoaşteţi cu certitudine despre această situaţie. 
Notaţi unghiurile. Comparaţi careva unghiuri corespondente. Care 
este mărimea lor? Formulaţi sub formă de teoremă raţionamentul 
vostru şi scrieţi – l. Demonstraţi teorema. Efectuaţi construcţii 
suplimentare, analog cu cele descrise în manualul şcolar. Măsuraţi 
unul din unghiurile corespondente şi prin calcule determinaţi 
mărimile celorlalte unghiuri. Formulaţi teoremele reciproce pentru 
criteriile de paralelism ale dreptelor. Reuniţi toate teoremele astfel 
încât, să aibă o condiţie dar concluzii distincte. 
Etapa a  III – a. Efectuaţi construcţia în conformitate cu următoarea 
condiţie: AB CD; MN CD şi faceţi concluzii referitor la poziţia 
relativă a dreptelor AB şi MN. Formulaţi teorema respectivă 
(consecinţă din primele două). Construiţi secanta EF comună pentru 
toate trei drepte. Notaţi punctele de intersecţie. Evedenţiaţi câteva 
perechi de unghiuri cu laturile respectiv paralele şi scrieţi relaţiile 
dintre ele. Verbal alcătuiţi planul de construcţie al unghiului 
congruent cu cel dat.  
Etapa a  IV – a. Efectuaţi construcţia în conformitate cu următoarea 
condiţie: ABMN; CD AB. Formulaţi concluzia despre poziţia 
relativă a dreptelor CD şi MN sub formă de teoremă (a doua 
consecinţă din primele două lucrări). 
Etapa a V – a. Construiţi cu ajutorul riglei un patrulater convex cu 
laturile două câte două paralele. Comparaţi mărimea unghiurilor 
opuse. Scrieţi concluziile simbolic. Demonstraţi afirmaţia presupusă. 
Determinaţi suma unghiurilor interioare ale poligonului. Determinaţi 
suma a două unghiuri, alăturate unei laturi neparalele ale poligonului. 
Etapa a VI – a. Construiţi două drepte a şi b, punctul de intersecţie 
al cărora se află după marginea din dreapta a filei de hârtie. Măsuraţi 
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unghiul dintre aceste drepte. 
Indicaţii utile. Prima şi a doua etapă a lucrării se efectuiază frontal. 
A treia şi a patra etape –independent în clasă. A cincea etapă – 
frontal. A şasea etapă – individual.  
Tema pentru acasă. Realizarea etapei a VI – a a lucrării. 

Lucrarea practică de laborator nr. 4 
Tema: Suma unghiurilor unui triunghi  

Obiective: 
 

- Construcţia segmentelor; 
- Construcţia dreptelor paralele; 
- Evedenţierea unghiurilor congruente pe desen; 
- Formularea teoremei despre suma unghiurilor interioare ale 

unui triunghi; 
- Scrierea simbolică a teoremelor; 
- Efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere a unghiurilor 

(geometric); 
- Măsurarea unghiurilor cu precizia dată; 
- Determinarea erorii în calcule; 
- Construcţia unghiului exterior al unui triunghi; 
- Compararea sumelor obţinute. 

Utilaj: panou – plasă; tablă; file de hârtie albă; sfoară elastică; 
vergele metalice; rigle; echere; raportoare; compas; creioane; cretă 
de diferite culori. 
Metode: explicaţia; demonstraţia; modelarea; studiul de caz; 
problematizarea; construcţia.  
Forme de lucru: frontal; individual. 
Reactualizarea materialului teoretic: 
1. Segment; 
2. Drepte paralele; 
3. Unghiuri congruente; 
4. Triunghi; 
5. Operaţii cu unghiuri; 
6. Unghi exterior al unui triunghi. 
Conţinutul lucrării 
Etapa I. Construiţi segmentul AC. Notaţi punctul B în afara acestui 
segment. Construiţi dreapta MN AC şi ce trece prin punctul B. 
Trasaţi două secante AB şi BC. Examinaţi desenul şi evedenţiaţi 
unghiurile congruente (egale). Înscrieţi simbolic congruenţa 
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(egalitatea) unghiurilor. Evedenţiaţi triunghiul ABC. Determinaţi 
suma unghiurilor interioare ale triunghiului ABC. 
Formulaţi teorema despre suma unghiurilor interioare ale unui 
triunghi. Înscrieţi simbolic textul. Demonstraţi teorema, adunând 
geometric unghiurile de la vârful C. Exprimaţi fiecare unghi ca 
diferenţa dintre sumă şi alte unghiuri. Măsuraţi unghiurile cu precizia 
de până la un grad. Adunaţi rezultatele obţinute. Aflaţi eroarea. 
Etapa a  II – a. Construiţi triunghiul ABC şi unghiul lui exterior 
BCD. Construiţi în interiorul acestui unghi exterior, unghiul ECD 
congruent (egal) cu unghiul A. Scrieţi şi alte unghiuri congruente ( 
egale), care s – au format pe desen. Comparaţi sumele A+B cu m 
(BCD). Formulaţi concluzia voastră. Demonsraţi – o. Pe baza 
desenului obţinut, alcătuiţi planul metodei a doua de adunare a 
unghiurilor interioare ale triunghiului, cu ajutorul dreptelor paralele. 
Măsuraţi unghiurile A, B şi BCD cu precizia de 1. Verificaţi 
precizia construcţiilor. 
Etapa a  III – a. Construiţi un triunghi dreptunghic cu cateta a=40 
mm şi m (BCD)=40, unghiul este alăturat catetei date. Înscrieţi 
consecutivitatea construcţiilor. Calculaţi mărimea celui de – al doilea 
unghi ascuţit al triunghiului. Faceţi concluzia despre suma 
unghiurilor ascuţite  ale triunghiului dreptunghi. Măsuraţi mărimea 
celui de – al doilea unghi ascuţit. Comparaţi rezultatele calculelor şi 
a măsurărilor. Care din ele trebuie considerat mai exact? De ce? 
Construiţi înălţimea dusă din vârful unghiului drept. Determinaţi 
unghiurile care s – au obţinut în urma divizării unghiului drept. 
Etapa a  IV – a. Construiţi un triunghi echilateral ABC. Determinaţi 
măsura fiecărui unghi al acestui triunghi. 
Construiţi BDAC. Determinaţi unghiurile care s – au format la 
vârful B. Evedenţiaţi ABD. Identificaţi forma lui. Comparaţi AD şi 
AB. Formulaţi concluzia sub formă de teoremă, luând în cont că, AD 
se află în ABD opus unghiului de 30. Măsuraţi AD şi AB, 
comparaţi rezultatele. 
Etapa a V – a. Construiţi ABC. Completaţi – l până la un 
patrulater. Determinaţi suma unghiurilor interioare ale patrulaterului 
convex ABCD. 
 Etapa a VI – a. Construiţi un patrulater convex arbitrar. 
Determinaţi suma unghiurilor interioare. Formulaţi teorema despre 
suma unghiurilor interioare a unui patrulater oarecare. 
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Indicaţii utile. Prima şi a doua etape se efectuiază frontal, celelalte – 
independent de către elevi. Primele etape permit să se facă analiza 
teoremelor despre dependenţa dintre unghiurile, formate de drepte şi 
secantă. 
Tema pentru acasă. Realizarea etapei a III -VI – a a lucrării. 

Lucrarea practică de laborator nr. 5 
Tema: Unghiuri cu laturi respectiv paralele sau cu laturile 
perpendiculare 

Obiective: 
- Construcţia perechilor de drepte paralele; 
- Identificarea unghiurilor ascuţite şi obtuze; 
- Formularea teoremei despre unghiurile cu laturile respectiv 

paralele; 
- Măsurarea unghiurilor; 
- Construcţia unghiurilor; 
- Construcţia triunghiurilor. 

Utilaj: panou – plasă; tablă; file de hârtie albă; sfoară elastică; 
vergele metalice; rigle; echere; raportoare; compas; creioane; cretă 
de diferite culori. 
Metode: explicaţia; demonstraţia; modelarea; studiul de caz; 
problematizarea; construcţia.  
Forme de lucru: frontal; individual. 
Reactualizarea materialului teoretic: 

1. Drepte paralele; 
2. Unghiuri; tipuri;  
3. Teorema despre unghiurile cu laturile respectiv paralele; 
4. Triunghiuri; tipuri. 

Conţinutul lucrării 
Etapa I. Construiţi numai cu ajutorul riglei două perechi de drepte 
paralele care se intersectează reciproc ABCD şi MNEF. Notaţi 
punctele de intersecţie. Identificaţi două unghiuri ascuţite şi două 
unghiuri obtuze, laturile cărora sunt reciproc paralele. Scrieţi relaţia 
dintre următoarele  unghiuri: două unghiuri ascuţite, două unghiuri 
obtuze, un unghi ascuţit şi un unghi obtuz. Demonstraţi aceste relaţii. 
Formulaţi pe baza acestor relaţii teorema despre unghiurile cu 
laturile respectiv paralele. Măsuraţi careva două unghiuri şi verificaţi 
precizia măsurărilor efectuate. 
 Etapa a  II – a. Construiţi un unghi ascuţit, format de semidreptele 
a şi b, (ab). Construiţi două unghiuri congruente cu un unghi dat, 
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care compun împreună 2d, prin diferite metode, făcând trimitere la 
prima etapă. Alcătuiţi verbal planul construcţiei a unor astfel de 
unghiuri şi planul demonstraţiei egalităţii a două unghiuri, de 
asemenea planul demonstraţiei, că două unghiuri împreună fac 2d. 
Etapa a  III – a. Construiţi unghiul ascuţit (ab) şi alt unghi ascuţit 
(cd), care au un vârf comun şi laturi respectiv perpendiculare. 
Comparaţi aceste unghiuri. Ce părere aveţi despre  mărimea acestor 
unghiuri? 
Construiţi unghiul obtuz (af) şi alt unghi obtuz (cb), care vârf laturi 
respectiv perpendiculare. Comparaţi unghiurile, formulaţi concluzia 
şi demonstraţi – o. Reuniţi concluziile din prima şi a doua etape într 
– o teoremă. Măsuraţi unghiurile, verificaţi precizia construcţiilor. 
Construiţi un unghi ascuţit (ab) şi alt unghi obtuz (mn), care au un 
vârf comun, iar laturile reciproc perpendiculare. Părţile interioare ale 
unghiurilor nu trebuie să se intersecteze. Scrieţi suma tuturor 
unghiurilor, care s – au format lângă vârful comun. Determinaţi suma 
unghiurilor construite. Formulaţi concluzia sub formă de teoremă. 
Demonstraţi – o. 
Construiţi un unghi ascuţit (ab) şi alt unghi obtuz (kp), care au un 
vârf comun, iar laturile reciproc perpendiculare astfel încât, partea 
interioară a unghiului obtuz să conţină partea interioară a unghiului 
ascuţit. Determinaţi suma acestor unghiuri. Formulaţi şi demonstraţi 
concluzia. 
Etapa a  IV – a. Construiţi ABC, la care b=40 mm, A=60, 
C=90. Construiţi înălţimea dusă din vârful C. Analizaţi desenul şi 
identificaţi unghiurile congruente. Determinaţi măsura unghiurilor. 
Scrieţi triunghiurile cu unghiurile congruente. Determinaţi prin 
calcul sau măsurări lungimea laturilor acestor triunghiuri. 
Construiţi A, notaţi un punct C în interiorul acestui unghi. 
Construiţi un unghi C astfel încât, laturile lui să fie perpendiculare 
pe laturile A. Determinaţi suma unghiurilor A şi C  şi suma tuturor 
unghiurilor interioare a patrulaterului format. 
Indicaţii utile. Toate etapele se vor realiza sub ghidarea cadrului 
didactic. 
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CRITERII DE ALEGERE A UNEI METODE DE SONDAJ ÎN 
CERCETAREA STATISTICĂ 

 
  Anastasia MOCANU, 

Catedra de Matematică şi Informatică 
 
     In the practice of statistical researches no one method of sampling is the 
best. But, to plan a  statistical research, demand a selecting process for a 
sampling method from a set of possibilities. 
     To obtain the most appropriate method of sampling concerns to use a set 
of selection criteria.  
     The aim of this paper is to present such a  set and to emphasis some 
issues concerning the  
selection process of a sampling method using the specificity of each 
criterion.   
     We start to point up that a first set of criteria  is indicating by the limits 
of the possibilities of  
statistical knowledge. Another sources of limits for selecting a sampling 
method are the economic restrictions and the time to achieve the research.  
  

I.  Introducere  
       Realizarea unei cercetări statistice pe bază de sondaj aduce în 
prim plan problema  alegerii unei metode de sondaj din mai multe 
posibile. Lucrările clasice de teoria şi practica  sondajelor statistice, 
prezintă principalele metode de sondaj prin prisma problemelor  
specifice legate de eşantionare, estimare,  reprezentativitate precizie. 
Gruparea metodelor de sondaj se realizează în funcţie de principiul 
de extragere a eşantionului [1, p. 48]. Clasică este următoarea 
clasificare: sondaje aleatoare, nealeatoare (raţionate sau empirice)  şi 
mixte (complexe). Din punct de vedere practic însă, alegerea uneia 
dintre metode ridică dificultăţi şi solicită cercetătorului utilizarea 
unui ansamblu de criterii pentru a decide ce metodă de sondaj se va 
utiliza într-un caz concret anume.   
       Obiectivul principal al acestui articol este de a prezenta un set de 
criterii de alegere a celei mai adecvate metode de sondaj într-o 
cercetare statistică. Sintagma “cea mai adecvată metodă” trebuie 
înţeleasă într-un sens precis,  ştiinţific, care corespunde conceptului 
de eficienţă a cercetării statistice.   
       În această lucrare, criteriile de alegere a unei metode de sondaj 
sunt clasificate în două categorii. Un set de criterii  este determinat 
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de exigenţele teoretice  şi metodologice ale cunoaşterii statistice, iar 
celălalt set este impus de limitările de ordin economic şi de timp 
specifice unui sondaj statistic.  
                                                              
II.  Criterii impuse de teoria şi metodologia cunoaşterii statistice  
        O primă categorie de criterii de alegere a unei metode de sondaj 
este sugerată de elementele specifice cunoaşterii statistice.  
 
 2.1 Restricţii determinate de procesul cunoaşterii statistice  
        Cercetarea statistică vizează realităţi care se manifestă sub 
forma unor întreguri sau colectivităţi de unităţi individuale, numite 
populaţii [2, p. 27]. Metoda cercetării prin sondaj presupune 
cunoaşterea unei astfel de realităţi studiind o subcolectivitate (un 
eşantion reprezentativ) extrasă din populaţie după o metodă  
ştiinţifică cunoscută. Obiectivul cunoaşterii statistice nu este atins 
printr-o simplă inferenţă inductivă de la parte la întreg, ci prin 
descoperirea caracteristicilor întregului  într-un proces cognitiv 
complex. O modalitate de a înţelege filosofia cunoaşterii statistice 
poate pleca de la soluţia lui A. Dumitriu privind problema inducţiei 
[11, p. 129]. În paralel, pentru a realiza un sondaj, se evidenţiază un 
set de probleme care privesc: evaluarea volumului eşantionului, 
evaluarea gradului de precizie cu care se obţin rezultatele, 
specificarea condiţiilor de reprezentativitate etc.  
 
 2.2 Criterii de alegere a metodei de sondaj  
       Din condiţiile teoretice şi metodologice ale cunoaşterii statistice, 
se desprinde un prim grup de criterii care permit alegerea unei 
metode de sondaj. În această categorie pot fi cuprinse: natura 
fenomenului sau a populaţiei statistice, informaţiile disponibile 
despre populaţia de referinţă, natura  şi volumul eşantionului, 
precizia rezultatelor cercetării prin sondaj. Pentru fiecare criteriu se 
vor prezenta câteva aspecte care necesită atenţie din partea 
specialiştilor în organizarea unei cercetări prin sondaj.  
 
 a. Natura populaţiei de referinţă şi posibilităţile de definire a 
acesteia  
       Populaţiile statistice sunt populaţii reale, adică sunt finite şi 
permit calculul volumului acestora şi sunt alcătuite din unităţi 
individuale identificabile. În majoritatea cercetărilor pe bază de 
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sondaj există posibilitatea stabilirii naturii, a caracteristicilor 
intrinseci, a spaţiului şi a timpului de manifestare a fenomenului real 
studiat, deci a tuturor caracteristicilor de definire a populaţiei 
statistice. Există însă  şi situaţii când definirea populaţiei ridică 
probleme de tipul: evaluării volumului, delimitării unităţilor 
individuale, stabilirii caracteristicilor de definire a populaţiei sub cele 
trei aspecte: calitativ, în spaţiu şi în timp.  
       Menţionăm câteva situaţii în acest sens:   
•  În controlul calităţii produselor, de exemplu, populaţia de referinţă 
este colectivitatea produselor obţinute pe fluxul de fabricaţie, timp de 
o zi sau de o lună, însă  volumul acestei populaţii este necunoscut 
eşantionului(a priori).  
•  În studiul unor fenomene reale, cum ar fi fenomenele naturii, de 
exemplu, delimitarea evenimentelor individuale nu se poate realiza 
decât în momentul observării statistice.   
       În practică, problemele prezentate mai sus conduc deseori la 
realizarea unor sondaje “pseudo-aleatoare” sau “oportunistice” [5, p. 
319]. În aceste cazuri, realizatorii sondajelor “eficientizează” munca 
prin renunţarea la rigoarea ştiinţifică şi obţin eşantioanele alegând “la 
întâmplare”, fără un criteriu sau principiu de selecţie, unităţi din 
populaţia de referinţă.  
  
 b. Informaţia disponibilă  
       Despre populaţia de referinţă se pot obţine informaţii de diverse 
tipuri, prin intermediul mai multor surse: studii anterioare, 
documente, cercetări preliminare anchetei etc. Aceste informaţii sunt 
disponibile fie la nivel de unitate individuală, fie la nivelul întregii 
populaţii şi pot fi utilizate în faza de obţinere a eşantionului (a priori) 
sau după realizarea sondajului (a posteriori).  
       Informaţia disponibilă la nivel individual presupune existenţa 
bazei de sondaj  şi permite realizarea unor sondaje aleatoare sau 
mixte. La nivel global, informaţia suplimentară provine din rezultate 
anterioare sau din baze de sondaj care nu sunt accesibile în totalitate 
pentru organizarea anchetei. În acest caz, se pot construi sondaje 
empirice, cum ar fi sondajul pe cote, sau sondaje mixte, cum ar fi 
sondajul stratificat. Dacă se cunoaşte structura populaţiei după una 
sau mai multe variabile puternic corelate cu tema cercetării, 
eşantionul poate apărea ca o miniatură a populaţiei totale, prin 
utilizarea sondajul stratificat sau a unui sondaj pe cote.  
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       O informaţie suplimentară se poate utiliza şi după ce a fost 
extras eşantionul, pentru a ameliora calitatea rezultatelor [1, p. 205].  
 
c. Natura şi volumul eşantionului  
       În realizarea unui sondaj, după definirea populaţiei, o problemă 
esenţială este definirea eşantionului. Această operaţie vizează în mod 
deosebit culegerea datelor, adică posibilităţile practice de a realiza 
observarea unităţilor statistice individuale. Metoda de sondaj se alege 
în funcţie de modul în care pot fi identificate unităţile individuale ca 
surse de date statistice.  
       În general, pentru studiul populaţiei nu există baze de sondaj cu 
unităţi individuale [12, p. 31]. Ca atare, obţinerea eşantionului 
presupune, în prealabil, extragerea unor unităţi complexe  şi apoi 
identificarea unităţilor de observare, utilizând un plan de sondaj mai 
complex.  
       Stabilirea volumul eşantionului reprezintă o altă problemă 
delicată în realizarea unui sondaj. Se întâlnesc două situaţii: când 
volumul eşantionului este cunoscut sau fixat a priori şi situaţia când 
trebuie calculat sau estimat. Volumul eşantionului este fixat a priori 
din raţiuni metodologice, din restricţii economice sau este cunoscut 
din studii anterioare similare.  
În practică, în cazul sondajelor empirice, nu există nici o posibilitate 
de calcul a volumului eşantionului. Ca urmare, acesta este fixat a 
priori. De exemplu, în cazul unei anchete de opinie, dacă se 
utilizează sondajul pe cote, volumul eşantionului este aproximat la 
1000 persoane [12, p. 245].   
       Volumul eşantionului poate fi fixat şi prin limitele impuse de 
buget. Dacă prin bugetul anchetei s-a stabilit un volum total al 
cheltuielilor (C) şi un cost unitar (c) pentru realizarea anchetei la 
nivelul unei unităţi individuale, volumul eşantionului se poate 

calcula prin relaţia: 
c

C
n  . Acest volum al eşantionului, odată 

stabilit, restricţionează posibilităţile de alegere a unei metode de 
sondaj.   
       Calculul volumului eşantionului este posibil în cazul sondajelor 
aleatoare sau mixte.  
       Dacă nu există constrângeri de cost, volumul eşantionului se 
determină în funcţie de gradul de precizie a rezultatelor. De exemplu, 
pentru o variabilă de interes,  în cazul în care se doreşte să se 
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estimeze o proporţie sau un procent, se poate calcula volumul 
eşantionului care estimează parametrul cu o eroare de plus - minus 
3%, pentru un nivel de încredere de 95% şi în ipoteza de maximă 
eterogenitate a populaţiei. În cazul unui sondaj aleator simplu, este 
necesar un eşantion de 1067 persoane pentru a asigura condiţiile de 
estimare precizate. Deşi pare de prisos, reluăm menţiunea că cele 
1067 de persoane nu se aleg “la întâmplare”, ci în condiţiile 
riguroase ale extragerii aleatoare, utilizând baza de sondaj  şi un 
algoritm de extragere construit cu ajutorul numerelor aleatoare.  
  
d. Precizia rezultatelor  
       În statistică, termenul de precizie este utilizat pentru a desemna 
măsura în care un rezultat statistic se apropie de realitatea 
comensurată. De regulă, precizia este apreciată cu ajutorul mărimii 
erorilor statistice. În fiecare etapă a demersului statistic se obţin erori 
care determină gradul de precizie a rezultatelor.  
       Posibilitatea măsurării erorilor reprezintă o problemă 
fundamentală în cunoaşterea statistică. Există erori care pot fi 
măsurate, iar altele scapă oricărei posibilităţi de evaluare cantitativă. 
În cazul sondajelor, un rol important îl au erorile de eşantionare, care 
apreciază diferenţa dintre rezultatele obţinute la nivelul eşantionului  
şi realitatea de la nivelul populaţiei totale. Nivelul preciziei este de 
interes atât pentru cei care produc datele, dar mai ales pentru cei care 
le utilizează. Astfel, este necesar ca toate rezultatele statistice să fie 
însoţite de explicaţii metodologice cu privire la modul de 
determinare a datelor, la interpretarea şi posibilităţile de utilizare a 
acestora, dar mai ales cu privire la erorile cu care acestea au fost 
determinate. 
       Precizia rezultatelor unui sondaj poate fi apreciată distinct pentru 
fiecare metodă în parte. Sondajele aleatoare permit calcularea 
limitelor de precizie a rezultatelor, pe baza erorilor de eşantionare. 
Sondajele empirice permit doar aprecieri calitative asupra gradului 
de precizie a rezultatelor, comparativ cu alte metode sau pe marginea 
procedeelor utilizate în realizarea anchetei.  
       Afirmaţia: “rezultatele sunt garantate cu o eroare de plus-minus 
3%” este valabilă doar în cazul unui sondaj aleator sau mixt. Dacă 
cineva doreşte un rezultat cu o precizie de acest tip nu poate apela la 
un sondaj empiric.   
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III.  Criterii impuse de limitele economice şi de timp  
        În practica sondajelor statistice, criteriul economic şi cel de timp 
sunt esenţiale, dar nu determinante. Ca orice activitate umană, 
cercetarea prin sondaj statistic depinde de o serie de limite stabilite 
într-un buget şi într-un calendar de timp. Este de preferat însă ca 
aceste limite să fie flexibile  şi să se coreleze cu cele impuse de 
rigoarea  ştiinţifică, a căror coeficient de importanţă trebuie să fie 
mai ridicat. 
       În această categorie de criterii se includ costul anchetei - cu 
tipurile de costuri specifice: costul total  şi costul unitar pentru o 
unitate studiată –  şi timpul de realizare a sondajului.  
 a. Costul  
       În practică, există tendinţa de a realiza sondajele în condiţii de 
cost fixate a priori.  
       Odată fixat costul sau bugetul anchetei, se poate analiza ce tip de 
metodă de sondaj se poate aplica în respectivele condiţii economice.  
       Costul diferă de la un tip de sondaj la altul. În cazul sondajului 
aleator, costul este ridicat, deoarece implică un efort financiar în plus 
pentru: baza de sondaj, informaţia suplimentară, culegerea  şi 
prelucrarea datelor. Dacă se realizează un sondaj pe cote, de 
exemplu, costurile se pot reduce cu 20-25% sau chiar pot fi mai mici 
cu 50% faţă de cazul sondajului aleator [10, p. 54].  
       Într-un sondaj, costul  şi precizia sunt într-o relaţie de 
interdependenţă directă: o precizie mai mare a rezultatelor presupune 
un cost mai ridicat. De regulă, în practică, trebuie rezolvată 
întotdeauna o dilemă: costul sau precizia? Alegerea unei metode de 
sondaj presupune rezolvarea acestei dileme. Uneori se stabileşte un 
grad de precizie şi o limită de cost, în funcţie de care se determină un 
volum al eşantionului. Alteori se stabileşte volumul eşantionului, un 
cost şi apoi se determină nivelul de precizie care poate fi atins.   
       J. Neyman (1894-1981) a dat o soluţie optimă acestei dileme 
prin metoda  alocării optimale  într-un sondaj stratificat  [1, p. 86]. 
Această metodă presupune obţinerea unui eşantion care minimizează 
erorile în condiţii de cost date sau pentru un volum al eşantionului 
fixat. Se obţin relaţiile:  

  const

N

n

N

n
H

h

hh
hh

h 


1




, unde hn este eşantionul extras din stratul 
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h, hN  este volumul stratului h, care are o abatere standard  σh,  iar n 

este volumul eşantionului, iar 



H

h

h NN
1

 este volumul populaţiei 

totale.  
       În mod analog, dacă se consideră costul anchetei fixat dinainte, 
se poate realiza o alocare în funcţie de costul unitar de sondaj la 
nivelul fiecărui strat (ch):  

const

cN

C

c

N

n
H

h
hhh

h

hh
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1




, unde 



H

h

hh Cnc
1

 reprezintă costul 

total al anchetei şi este fixat.  
       Din relaţiile de mai sus, rezultă că din fiecare strat se va extrage 
un sub-eşantion cu atât mai mare cu cât: volumul stratului este mai 
mare, dispersia stratului este mai mare, costul unitar de anchetă din 
fiecare strat este mai mic. Limita acestor alocări optimale este 
determinată de cunoaşterea dispersiilor din  fiecare strat, precum  şi a 
costurilor unitare din fiecare strat. 
b. Timpul de realizare   
       Rezultatele unui sondaj trebuie obţinute într-un timp cât mai 
scurt, pentru că aceste rezultate, de regulă, fundamentează decizii 
practice cu privire la fenomenul studiat.  
       Fiecare activitate din programul de cercetare are un loc  şi un 
timp de realizare.  
       Cercetarea prin sondaj este un  şir sau lanţ de operaţiuni care 
necesită respectarea unui calendar precis pentru fiecare operaţiune  şi 
etapă în parte. În general, în practică, timpul estimat pentru un sondaj 
este depăşit cu un procent de până la 150% [18, p.35].  
       În cazul unui sondaj empiric, timpul de realizare a anchetei este 
mai mic decât cel pentru un sondaj aleator. În cel de-al doilea caz, 
timpul necesar creşte cu până la 10% sau 15%, datorită observării 
datelor, corectării non-răspunsurilor şi a pregătirii anchetei. În plus, 
anchetatorii au un randament aproape dublu  în cazul sondajului pe 
cote, de exemplu, comparativ cu sondajul aleator [10, p. 54].  
IV.  Exemple 
 
Exemplul 1.          Calculul mediei şi nivelului totalizat al 
caracteristicii pe baza datelor provenite dintr-un sondaj simplu. 
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      La o societate comercială cu bază de tratament şi odihnă în luna 
iulie 1997 s+au înregistrat 3200 de turişti, repartizaţi astfel pe sexe: 

- 1376 masculin; 
- 1824 femini. 

      Se cere: 
1. Să se stabilească volumul necesar al eşantionului, folosind 

drept caracteristică de reprezentativitate repartiţia pe sexe. 
P = 0,95 ( t = 1,96 ). 

2. Efectuînd un sondaj respectînd principiile selecţiei 
probabilistice, cu privire la durata sejurului, s-a obţinut 
centralizarea datelor din eşantion seria de repartiţie din 
tabelul 1. 

3. Pe baza seriei respective, să se calculeze limitele între care 
se vor încadra sejurul mediu şi totalul numărului zilelor-
turist, garantînd rezultatele cu o probabilitate P=0,9973 
(t=3). 

Tabelul 1. 
Gruparea turiştilor după durata sejurului 

Gupe de turişti după 
durata sejurului 

Numărul turiştilor 

Sub 4 
4 – 7 
7 – 10 
10 – 13 
13 – 16 
16 – 19 
Total 

15 
30 
45 
60 
30 
20 
200 

 
     Să se calculeze ce volum ar fi necesar, dacă reprezentativitatea s-
ar asigura în funcţie de variaţia sejurului mediu, şi s-ar folosi 
rezultatele obţinute pe baza eşantionului utilizat la punctul precedent. 
 
Rezolvare: 

1. Calculul volumului eşantionului 
     Folosind drept caracteristică de asigurare a reprezentativităţii o 
variabilă alternativă vom obţine: 
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200  turişti 
În formula de mai sus s-a utilizat: 

43,0
3200
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N

M
p   

2451,0)43,01(43,0)1(2  ppp ; 

P = 0,95;   (t = 1,96);   07,0 p ;     N = 3200;    M = 1376 

2. Calculul sejurului mediu pe totalul numărului zilelor-
turist 

2.1. Calculul sejurului mediu din eşantion: 
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- Calculul dispersiei din eşantion: 
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2.2.  Calculul erorii medii de reprezentativitate: 
- ipoteza selecţiei repetate 

29,0
2


n

s
x


  zile / turist 

- ipoteza selecţiei nerepetate 

28,01
2











N

n

n
s

x


  zile / turist 

2.3. Calculul erorii limită admisă: 
- ipoteza selecţiei repetate 

56,0)29,0(96,1)(  repetxx t   zile / turist 
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- ipoteza selecţiei nerepetate 

55,0)28,0(96,1)(  nerepetxx t   zile / turist 

2.4. Estimarea sejurului mediu pe total pentru: 
- ipoteza selecţiei repetate 

xsxs xxx  0  

56,03,1056,03,10 0  x  

86,1074,9 0  x  

- ipoteza selecţiei nerepetate 
55,03,1055,03,10 0  x  

85,1075,9 0  x  

2.5. Estimarea totalului numărului zilelor-turistice: 

   



N

i

xsixs xNxxN
1

 ;   N = 3200 

- ipoteza selecţiei repetate 
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3475231168
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- ipoteza selecţiei nerepetate 
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3. Calculul volumului eşantionului  
- ipoteza selecţiei repetate 

488
56,0

01,173
2

2
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 turişti 

- ipoteza selecţiei nerepetate 

438
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Exemplul 2.          Calculul indicatorilor de selecţie într-un sondaj 
stratificat (tipic) cu factor de grupare nesemnificativ. 
     Considerînd populaţia grupată pe sexe, s-au analizat datele 
privind cele două subeşantioane în scopul cunoaşterii repartiţiei după 
vîrsta în interiorul grupelor (vezi tabelul 2.). 
           Se cere: 
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1. Calculul erorilor medii de reprezentativitate şi al erorii limită 
admise, dacă rezultatele se garantează cu o probabilitate 
P=0,9973 (t = 3). 

2. Limitele între care se va încadra vîrsta medie a unui turist 
din colectivitatea generală. 

3. Procentul maxim al turiştilor cu o vîrstă mai mare ca media. 
4. Ce volum al eşantionului va fi necesar, dacă se organizează o 

nouă selecţie, reprezentativitatea se asigură după sex şi vîrstă 
cu o eroare limită micşorată de 1,1 ori, celelalte elemente 
rămînînd nemodificate.  

Tabelul 2. 
Gruparea turiştilor după sex şi vîrstă 

Sexul Grupe de turişti după 
vîrstă 

Numărul 
turiştilor 

Sub 10 
10 – 20 
20 – 30 
30 – 40  
40 – 50 
50 – 60 
Peste 60 

6 
8 
20 
26 
22 
20 
8 

Feminin 

Total 110 
Sub 10 
10 – 20 
20 – 30 
30 – 40  
40 – 50 
50 – 60 
Peste 60 

3 
5 
15 
30 
20 
12 
5 

Masculin 

total 90 
Total general  200 
 

5. Ştiind că din cei 3200 turişti, 1376 sunt de genul masculin, 
să se repartizeze pe grupe proporţionale eşantionul obţinut la 
punctul precedent. 

6. Să se aprecieze dacă pentru populaţia turistică sexul este 
variabilă semnificativă sau nu. 
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Rezolvare: 
1. Pentru rezolvare vom considera variabila de grupare „ sexul 

” factor de influenţă notat cu ix  şi vîrsta variabilă 

independentă notată cu iy . 

1.1. Calculul mediilor şi dispersiilor de grupă 
- media de grupă 
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i
n

ny
y  

9,37
110

865205522452635202581565
1 


y ani 

8,37
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565125520453035152551535
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y ani 

1.2. Calculul dispersiilor de grupă 
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1.3. Calculul mediei dispersiilor de grupă  2
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1.4. Calculul erorii  medii de reprezentativitate   y  

- în cazul selecţiei repetate 
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06,1
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- în cazul selecţiei nerepetate 

03,1
3200
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1
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35,224
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1.5. Calculul erorii limită admisă  y  

- în cazul selecţiei repetate 

    18,306,13  repetyy t   ani 

- în cazul selecţiei nerepetate 

    09,303,13  repetyy t   ani 

2.  Estimarea mediei colectivităţii generale 

ysys yyy  0  

unde: sy  reprezintă media mediilor de selecţie calculată după relaţia: 
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86,37
200

908,371109,37



sy  ani 

     Deci pentru selecţia:  

- cazul repetat            18,386,3718,386,37 0  y  

04,4168,34 0  y  

- cazul nerepetat        09,386,3709,386,37 0  y  

95,4077,34 0  y  

3. Procentul maxim al turiştilor cu o vîrstă mai mare decît 
media pe total eşantion 

wwp   

- media mediilor de grupă  w  
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w                                 im  = nr. turiştilor cu o vîrstă sy  
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                                                         in  = nr. turiştilor din grupa 

respectivă 

435,0
200

87

200

9041,011045,0



w  sau 43,5% 

- dispersiile de grupă 

 iiw ww
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1   

  2419,041,0145,02
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- media dispersiilor de grupă 
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- eroarea limită admisă 
 cazul selecţiei repetate 
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- procentul maxim admis 
 cazul selecţiei repetate 

540,0105,0435,0  wwP   sau  54% 

 cazul selecţiei nerepetate 

537,0102,0435,0  wwP   sau  53,7% 

4. Calculul volumului eşantionului  
- în cazul utilizării selecţiei repetate 
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- în cazul utilizării selecţiei nerepetate 

238

3200

35,2243

1,1

18,3

35,2243
22

2

22

2

22


























N

t

t
n

y

y

y




 turişti 



 97 

5. Repartizarea proporţională pe grupe a eşantionului 
obţinut la punctul 4. 

      Formula de calcul folosită în acest caz este: 




i

i
i

N

N
nn  

      Rezultatele obţinute sunt trecute în tabelul 3. 
Tabelul 3. 
Repartizarea pe grupe a eşantionului 

Sondajul aleator Sexul  
Repetat Nerepetat  

Feminin 
Masculin  

104 
138 

102 
106 

Total  242 238 
 

6. Verificarea gradului de semnificaţie al factorului de 
grupare 

2

2

2

y

y

x
yR




  

       Cel mai rapid se poate aplica regula de adunare a dispersiilor, 
deoarece se cunoaşte media dispersiilor, mediile de grupă şi pe total: 
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9086,378,3711086,379,37
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1
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0052,0
200

324,0716,0



  

       Avînd dispersia dintre grupe şi media dispersiilor parţiale se 
obţine dispersia totală: 

3552,2240052,035,224222  

yyy   

0000231,0
3552,224

0052,02 
x

yR  

      Deci, se poate spune că, în programul de utilizare a capacităţii de 
cazare şi a serviciilor turistice, cu o P = 0,9973 sexul poate fi 
considerat o variabilă nesemnificativă pentru distribuţia pe vîrstă a 
turiştilor. 
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V.  Concluzii   
       Cercetarea pe bază de sondaj nu este doar o activitate  ştiinţifică, 
ci  şi o activitate economică. Dintre mai multe planuri de sondaj cu 
un grad de precizie apropiată, de obicei, se optează pentru un plan de 
sondaj mai economic, dacă eforturile economice sunt semnificativ 
mai reduse. Însă, dacă reducerea costurilor presupune şi o reducere 
importantă a gradului de precizie, preferabil este să se aleagă metoda 
mai scumpă dar cu rezultate de calitate.   
       Cu cât volumul eşantionului este mai mare, cu atât precizia 
sondajului este mai ridicată. Acest câştig de precizie prin mărirea 
volumului eşantionului se realizează până la un anumit nivel, după 
care orice mărire nu aduce contribuţii substanţiale. Volumul 
eşantionului este limitat nu doar din raţiuni legate de precizia 
rezultatelor, ci şi din raţiuni economice şi de natura fenomenului 
studiat.  
       Costurile şi rigorile ştiinţifice ale sondajelor aleatoare sunt 
uneori semnificative, ceea ce determină opţiunea pentru sondaje 
empirice, a căror rezultate nu pot fi apreciate sub aspectul preciziei 
decât  într-o expresie calitativă. Însă, opţiunea pentru un sondaj 
empiric poate avea argumente bine întemeiate, precum: lipsa bazei 
de sondaj, lipsa informaţiilor despre populaţie etc.  
       Pentru practica sondajelor statistice, se  impune utilizarea 
criteriilor de alegere a unei metode de sondaj într-o perspectivă 
integrată, unitară Ansamblul acestor criterii permite un echilibru 
între condiţia de reprezentativitate, impusă de rigoarea  ştiinţifică,  şi 
eficienţa economică a activităţii de cercetare. 
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MORFIZME ALE INELELOR ŞI CÂMPURILOR 
 

Olesea CARPOV,  
Catedra de Matematică şi Informatică 

 
During the 19th century, were known just examples of separated rings: 

numerical rings and rings of class rests. Then general notion of ring hadn’t 
existed. 

In the ’20-30th of the XXth century the rings began to be studied deeply. 
In this period appeared the notion of morfism of rings and fields. 

In these publications are done notions, definitions and theorems with 
demonstrations. Also here are demonstrated principal properties. The most 
important thing from this work are examples with detailed solutions. 

In now days, the theory of the rings and morfisms   is an important port 
in Algebrical Geometry science. 

 
Fie R(+,·), R( ,·) sunt inele (cîmpuri) pe care sunt definite 2 

operaţii şi care verifică următoarele proprietăţi:  
 Operaţie (+), ( ) este operaţie algebrică. 
 Operaţie (+), ( ) posedă proprietate de asociativitate. 
 În mulţimile R(+), R( )   elementul neutru. 

 Fiecare element din mulţimea R(+), R( )  este simetrizabil.  
 Operaţia (+),( )posedă proprietate de comutativitate. 
 Pe mulţimea R(+,·)R( ,·) sunt definite proprietăţile de 

distribuitivitate: 
 x·(y+z)=x·y+x·z pentru mulţimea R(+,·) şi x·(y z)=x·y x·z 

pentru mulţimea R( ,·) 
 (x+y)·z=x·z+y·z pentru mulţimea R(+,·) şi (x y)·z=x·z y·z 

pentru mulţimea R( ,·)                                         / este inel. 
 Operaţie (·) este operaţie algebrică. 
 Operaţie (·) posedă proprietate de asociativitate. 
 În mulţimia R(·)  elementul neutru. 

 Fiecare element din mulţimea R(·) este simetrizabil. 
 Operaţia (·) posedă proprietate de comutativitate. /este cîmp 

Definiţie: Fie R(+,·)  R( ,·) se numeşte morfizm de inele(cîmpuri) 
dacă R(+,·),R( ,·) sunt inele(cîmpuri) şi se verifică  următoarele 
proprietăţi:   τ(x+y)=τ(x) τ(y) 
                     τ(x·y)=τ(x)·τ(y) 



 101 

Noţiunea de morfizm de inele constituie un criteriu de clasificare a 
inelelor(corpurilor), un criteriu de identificare a inelelor(corpurilor) 
cu proprietăţi algebrice: 
10 . Dacă 0 – element neutru în R(+,·),  iar 0/ - este element neutru în 
R/(+,·) şi τ – este morfizm, atunci τ(x+0)=τ(x)+τ(0) => τ(x)+τ(0)= 
τ(x) => τ(0)= 0/     
 
Dem: Fie x , atunci x+0=x => τ(x+0)=τ(x), deoarece τ este 
morfizm atunci τ(x+0)=τ(x)+τ(0) => τ(x)+τ(0)= τ(x) => τ(0)= 0/. 
 
20. Dacă 1 este element care aparţine inelului R(+,·) şi 1/aparţine 
inelului R/(+,·) şi τ – este morfizm, atunci τ(1)= 1/ .   
Dem: Se demonstrează analog cum şi în proprietate 10.   

30. Dacă τ – este morfizm şi τ: R(+,·) R/(+,·), atunci τ(-x)=-τ(x) 

pentru operaţia +,  şi   pentru operaţia · . 

Dem: Fie x  , atunci x+(-x)=0. => τ (x+(-x))= τ(0)=0. Deoarece τ 
este morfizm =>  
τ (x+(-x))=τ(x)+τ(-x)= τ(x)+(-τ(x))= τ(0) => τ(-x)=-τ(x) pentru 
operaţia (+).  Analog se  demonstrează pentru operaţia (·). [1] 
 
EX.  Este dată aplicaţia τ: R(+,·)->Z (+,·) unde τ(x)=2x. mulţimea 
R(+,·) şi  Z (+,·) este inel. Verificati dacă τ este morfizm de inele. 
Rezolvare:  Verificăm pentru operaţia (+).τ(x+y)=τ(x)+τ(y). Avem 
că τ(x+y)=2(x+y)=2x+2y, iar τ(x)+τ(y)=2x+2y => partea dreaptă 
este egală cu partea stîngă a relaţiei.  
Verificăm pentru operaţia (·).  τ(x·y)=τ(x)·τ(y). Avem că τ(x·y)=2xy, 
iar τ(x)·τ(y)=2x·2y=4xy => 2xy≠4xy => partea stîngă nu este egală 
cu partea dreaptă a relaţiei.  
Răspuns: aplicaţia τ nu este morfizm de inele R(+,·) şi  Z (+,·).  
 

EX. Este dată aplicaţia τ: Z(+,·)→Q (+,·) unde τ(x)= . 

mulţimea Q(+,·) şi  Z (+,·) este inel. Verificati dacă τ este 
morfizm de inele. 
Rezolvare: 1.Verificăm pentru operaţia 

(+).τ(x+y)=τ(x)+τ(y). Avem că τ(x+y)= . Iar 

τ(x)+τ(y)= . 
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2. Verificăm pentru operaţia (·).  τ(x·y)=τ(x)·τ(y). Avem 

că τ(x·y)= . Iar τ(x)·τ(y)=  

=>  partea stîngă nu este egală cu partea 

dreaptă a relaţiei. 
Răspuns: aplicaţia τ nu este morfizm de inele Z(+,·) şi 
Q(+,·). [2] 

Def: Fie  R(+,·), R( ,·)sunt două inele(cîmpuri) şi τ: R(+,·)  R( ,·) 
se numeşte epimorfizm dacă aplicaţia τ este surjectivă. 

Definiţie: Fie  R(+,·), R( ,·)sunt două inele(cîmpuri) şi τ: R(+,·)  
R( ,·) se numeşte monomorfizm dacă aplicaţia τ este injectivă. 

Definiţie: Fie  R(+,·), R( ,·)sunt două inele(cîmpuri) şi τ: R(+,·)  
R( ,·) se numeşte izomorfizm dacă aplicaţia τ este bijectivă. 

Definiţie: Fie  R(+,·), R( ,·)sunt două inele(cîmpuri) şi τ: R(+,·)  
R( ,·) se numeşte endomorfizm dacă mulţimile şi operaţiile difenite 
pe aceste mulţimi sunt egale. 

Definiţie: Fie  R(+,·), R( ,·)sunt două inele(cîmpuri) şi τ: R(+,·)  
R( ,·) se numeşte automorfizm dacă mulţimile şi operaţiile difenite 
pe aceste mulţimi sunt egale şi aplicaţia τ este bijectivă. 
 
EX.  Este dată aplicaţia τ: R( ,·)->Q ( ,·) unde x y=x+y, τ(x)=x. 
mulţimea R( ,·) şi  Q ( ,·) este inel. Verificati dacă aplicaţia τ este 
morfizm, epi, mono, izo, endo, automorfizme de inele. 
Rezolvare: 
1. Verificăm dacă τ este morfizm.   
Pentru operaţia ( ). τ(x y)=τ(x) τ(y), avem τ(x y)=x+y  şi 
τ(x) τ(y)=x+y. Partea stîngă egală cu partea dreaptă.  
Pentru operaţia (·).τ(x·y)=τ(x)·τ(y). Avem că τ(x·y)=xy şi 
τ(x)·τ(y)=xy. Partea stîngă egală cu partea dreaptă.  => că aplicaţia τ 
este morfizm. 
 
2. Verificăm dacă τ este epimorfizm.  
τ(x)=x => că y=x => x=y. Putem exprima variabila x prin y => 
aplicaţia τ este surjectivă şi este epimorfizm. 
 
3. Verificăm dacă τ este monomorfizm.  



 103 

τ(x1)=τ(x2) =>  x1=x2   după funcţie care este dată τ(x)=x avem  τ(x1)= 
x1 şi τ(x2)= x2 => τ(x1)=τ(x2) =>  x1=x2   avem că aplicaţia τ este 
injectivă şi este monomorfizm. 
 
4. Verificăm dacă τ este izomorfizm. 
Pentru ca aplicaţia τ să fie bijectivă ea trebuie să fie surjectivă şi 
injectivă. După 2 şi 3 putem spune că aplicaţia τ este bijectivă => 
aplicaţia τ este izomorfizm.  
 
5. Verificăm dacă τ este endomorfizm. 
Pentru ca τ să fie endomorfizm trebuie că mulţimile şi operaţiile 
definite pe aceste mulţimi să fie egale. 
=> În acest exemplu avem 2 operaţii la fel şi în prima şi în a doua 
mulţime( ,·), iar mulţimia R≠Q => că aplicaţia τ nu este 
endomorfizm. 
 
6. Verificăm dacă τ este automorfizm. 
Pentru ca aplicaţia τ să fie automorfizm trebuie că aplicaţia τ să fie 
endomorfizm şi aplicaţia τ să fie izomorfizm.  => Aplicaţia τ este 
izomorfizm din 4 iar nu este endomorfizm din 5. => aplicaţia τ nu 
este automorfizm. 
Răspuns: aplicaţia τ este morfizm, este epimorfizm, este 
monomorfizm, este izomorfizm, nu este endomorfizm, nu este 
endomorfizm.  
  
EX.  Este dată aplicaţia τ: R(+,·)→Q (+,·) unde τ(x)=2x. 
mulţimea R(+,·) şi  Q (+,·) este inel. Verificati dacă 
aplicaţia τ este morfizm, epi, mono, izo, endo, 
automorfizme de inele. 
Rezolvare: 1. Verificăm dacă τ este morfizm. 
Verificăm pentru operaţia (+). τ(x+y)=τ(x)+τ(y). Avem că 
τ(x+y)=2(x+y)= 2x+2y. Iar 
τ(x)+τ(y)=2x+2y. 2x+2y=2x+2y. 
Verificăm pentru operaţia (·).  τ(x·y)=τ(x)·τ(y). Avem că 
τ(x·y)=2xy. Iar τ(x)·τ(y)=2x·2y=4xy 2xy 4xy  
partea stîngă nu este egală cu partea dreaptă a relaţiei. 

nu este morfizm. 
Răspuns: aplicaţia τ nu este morfizm, epi, mono, izo, 
endo, automorfizme de inele R(+,·) şi  Q(+,·). [3] 
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Propoziţia 1: Compusul a două morfizme de inele este un morfizm 
de inele. 
 
Dem: În adevăr, fie τ: R —>R/,  £: R/ —>Rn  două morfizme di inele. 
Se ştie că  £  τ: R —>Rn este morfizm de grupuri unde  (£  τ)(x)= 
£( τ(x)), pentru orice x R.  
Mai departe, pentru orice x,y  R avem:  
(£  τ)(xy)= £( τ(xy))= £( τ(x) τ(y))= £( τ(x)) · £ (τ(y))= (£  τ)(x)· 
(£  τ)(y) 
şi deci avem £  τ este morfizm de inele. 
 
Propoziţia 2: Dacă τ: R —>R/ este morfizm de inele unitare 
surjectiv, atunci τ este morfizm unitar. 
 
 Dem: În adevăr, fie x/ element arbitrar din R/.  x R astfel încât 
τ(x)=x/. Prin urmare τ(1)x/= τ(1) τ(x)= τ(1·x)= τ(x)=x/. 
La fel se obţine că  x/ τ(1)=x/, deci τ(1) este element unitate în R/. 
Acest element este unic τ(1)=1/ şi τ este morfizm unitar. 
 
Propoziţia 3: Dacă τ: R —>R/ este izomorfizm de inele, atunci şi 
aplicaţia inversă τ-1: R/ —>R este izomorfizm. 
 
Dem: În adevăr ştim că pentru orice x/ R/ şi τ-1(x/)=x atunci şi numai 
atunci dacă τ(x)=x/ şi că τ-1 este izomorfizm al grupurilor R(+) şi 
R/(+). Dacă y/ este element arbitrar din R/,  y R cu τ(y)=y/, deci  
τ-1(y/)=y.  
Prin urmare , x/y/=τ(x)τ(y)=τ(xy), deci τ-1(x/y/)= xy = τ-1(x/) τ-1(y/), 
adică τ-1 este izomorfizm de inele.  
Acum înainte ca să putem da o teoremă trebuie să amintim ce este un 
subinel şi ce este un ideal. [4] 
 
Propoziţia 4: S este un subinel în R(+,·) dacă şi numai dacă: 
S≠ ; 
( ) x+y ; 
0 S; 
( ), -x S; 
( ) xy S. 
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Propoziţia 5: Submulţimea nevidă din R(+,·) – este inel se numeşte 
ideal I dacă se verifică următoarele axiome:  
( ) x-y ; 
( ) x·y  ideal din dreapta; 
( ) y·x  ideal din stânga; 
Dacă idealul I este şi din stânga şi din dreapta acest ideal este ideal 
bilateral. 
 
Teorema 1: Fie τ: R —>R/ un morfizm de inele. Atunci: 
Dacă S este subinel în R, atunci τ(S) este subinel în R/; 
Dacă S/ este subinel în R/, atunci τ-1(S/) este subinel în R; 
Dacă I/ este ideal stîng (drept, bilateral) în R/, atunci τ-1(I/) este ideal 
stâng(drept, bilateral) în R; 
Dacă τ este morfizm surjectiv  şi I este ideal stâng(drept, bilateral) în 
R, atunci τ(I) este ideal stâng (drept, bilateral) în R/. 
 
Dem: Partea adetivă: Dacă M R, M/ R/, atunci 
τ(M)={τ(m)|m }, τ-1(M/)={x |τ(x) /}; Imτ=τ(R) se numeşte 
imaginea morfizmului τ, iar τ-1({0/})= Ker τ se numeşte nucleul 
morfizmului τ. 
Partea multiplicativă:1) fie r1

/, r2
/ τ(S). Atunci r1

/=τ(s1), r2
/= τ(s2), 

unde s1, s2 S. Aceasta implică s1s2 S, deci r1
/r2

/ = τ(s1)τ(s2)= τ(s1s2)  
τ(S) care este subinel. 
2) fie r1 , r2  τ-1(S/). Atunci τ(r1), τ(r2)  S/=>τ(r1 r2)= τ(r1)τ(r2) S/=> 
r1 r2 τ-1(S/). Prin urmare τ-1(S/) este subinel în R. 
3) dacă r e arbitrar din R, r1  τ-1(I/), atunci τ(r1)  I/ şi τ(rr1)= 
τ(r)τ(r1)  I/, pentru ca I/ este ideal stâng. Prin urmare, rr1  τ-1(I/), 
deci τ-1(I/) este ideal stâng. 
4) fie r1

/  τ(I), r/ R/, I ideal stâng în R. Atunci r1
/= τ(r1) , r1  I, şi 

există r  R, astfel încât r/= τ(r). Rezultă că rr1  I, r/ r1
/= τ(r)τ(r1)= τ(r 

r1)
  τ(I) şi  τ(I) este ideal stâng.  

Pentru ideal drept sau bilateral judecata se face asemănător. 
 
 
 
Din 1) şi 3) rezultă  
Corolar: Imaginea morfizmului τ, Imτ, este subinel în R/, iar nucleul 
morfizmului τ, Ker τ, este ideal în inelul R.  
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Morfizmul τ este monomorfizm  dacă şi numai dacă Ker τ={0} şi 
este epimorfizm dacă şi numai dacă Imτ=R/. [5] 
 
Teorema 2(Teorema de corespondenţă pentru inele):Fie τ:R→R/  
un morfizm surjectiv de inele. Atunci asociaţia (corespondenţa, 

aplicaţia) S  τ(S) este o bijecţie dintre mulţimea tuturor subinelelor 
(idealelor stângi, respectiv, drepte, respectiv, bilaterale) ale inelului 
R care includ Ker τ şi mulţimea tuturor subinelelor(idealelor stângi, 
respecti, drepte, respectiv bilaterale) ale inelului R/.  
Inversa aplicaţiei A se dă de regula S/→ τ-1(S/), unde S/ subinel 
(ideal) în R/.  
Dem: Demonstraţia rezultă din afirmaţia respectivă pentru grupuri, 
din teorema 1 şi din faptul că pentru orice mulţime M/, M/ R/care 
conţine elementul 0/ avem τ-1(M/)  Ker τ. [6] 
Drept consecinţă obţinem 
 
Teorema 3: Fie I ideal al inelului R(+,·). Atunci există o 
corespondenţă bijectivă între mulţimea subinelelor(idealelor stângi, 
respectiv, drepte, respectiv, bilaterale) ale inelului R care include pe I 
şi mulţimea subinelelor (idealelor stângi, respectiv, drepte, respectiv, 
bilaterale) ale inelului factor R/I. [7] 
 
EX.  Să se descrie toate morfizmele de unele τ: Zn→Zm. 
 Rezolvare: Dacă  τ: Zn→Zm este morfizm de inele şi 
τ( )=  Zm, atunci τ(  şi 

n =n = = , deci în Zm  τ(  e element 
idempotent şi  
nτ( = . 
 Fie  un idempotent care verifică egalitatea 
n =  în Zm. Definim  atunci 
τ( )=  şi în 

general, τ( )= s .   Calculăm 

 
 

Prin urmare, τ este morfizm de inele. Aşadar 
există atîtea morfizme de inele din Zn în Zm câte elemente 
idempotente există în Zm satisfăcând condiţia n .  
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 Spre exemplu, fie n=8, m=12. În Z12 elemente 
idempotente nenule sunt clasele 

 
Deci, avem un singur morfizm nenul de inele din Z8 în Z12 
definit de  .[5] 
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FENOMENE NELINIARE ÎN VECINĂTATEA PUNCTELOR 
DE ECHILIBRU 

 
Ilona POPOVICI, 
Alina BURLACU, 

Catedra de Matematică şi Informatică 
 
      The most important nonlinear phenomena near equilibrium points are 
the libration points of periodic orbits. These libration points generally can 
be studied as an example of a very important mathematical predict. 
       In this article we will expose the extension of results obtained in 
studying the stability of linear and nonlinear systems, solving linear 
equations, research on movement and stability in the neighborhood of 
equilibrium points. For this we will investigate the orbits in the 
neighborhood of collinear points and triangular points. 
 
     Particulele, plasate în cinci puncte de echilibru sunt staţionare; 
aceste puncte reprezintă cinci soluţii particulare a problemei 
mărginite şi pot fi găsite prin metoda determinării soluţiilor sub 
forma constx  , consty  . În acest caz, ecuaţiile diferenţiale ale 

mişcării cer ca 0 yx . 

     Din punct de vedere fizic cele cinci soluţii de echilibru reprezintă 
punctele în care forţele, care acţionează asupra corpului al treilea 
într-un sistem de rotaţie, sunt echilibrate. Deoarece soluţiile sunt 
staţionare, atunci mişcarea în raport cu sistemul de rotaţie lipseşte şi 
se cercetează numai forţele de gravitaţie şi forţele centrifuge. 
Construind pentru configuraţiile triunghiulare şi colineare figuri 
simple, ce se numesc uneori şi diagramele corpului liber, pot fi 
verificate unele rezultate fără a lua în consideraţie informaţia legată 
de unele complicaţii, caracteristice particularităţilor multiplelor stări 
ale mişcării:      
     Aceste puncte sunt soluţii ale ecuaţiilor mişcării, însă, în afară de 
aceasta, în vecinătatea acestor puncte există şi alte familii de soluţii. 
      Existenţa punctelor de libraţie în general poate fi studiată ca fiind 
un exemplu a unei presupuneri matematice importante. În 1772 
Lagrange a demonstrat existenţa acestor soluţii pentru problema 
mărginită, formată de sistemul Soare – Jupiter, iar existenţa lor fizică 
(asteroizii din grupul Troianilor) a fost dovedită în 1906 la cercetarea 
unuia din asteroizii acestui grup Ahiless 588.  
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     În anii 1960, în legătură cu sporirea interesului faţă de cercetarea 
spaţiului cosmic, a apărut problema existenţei unor astfel de puncte 
şi rolul lor pentru alte planete, mai cu seamă pentru sistemul Soare – 
Jupiter. 
     Este important să evidenţiem faptul că încă până la obţinerea unor 
rezultate amănunţite, descrise în acest articol, descoperirea lui 
Lagrange, referitor la punctele triunghiulare, putea fi aplicată, în 
general, la sistemul Solar. Toate planetele, care împreună cu Soarele 
formează problema mărginită a trei corpuri, pot da soluţii staţionare 
stabile, inclusiv şi sistemul Pământ – Lună. Descoperirea realizării 
fizice a majorităţii acestor soluţii încă mai este aşteptată. Din punct 
de vedere astronomic interesul faţă de aceste soluţii se explică prin 
existenţa unor posibilităţi deosebite. Dacă există soluţiile staţionare 
stabile pentru diferite configuraţii a corpurilor cereşti, atunci din 
punct de vedere practic devine posibilă amplasarea în aceste puncte a 
platformelor de cercetare. 
     Aspectele neliniare a problemei prezintă un interes enorm pentru 
matematicieni. Posibilităţile, ce vor apărea, dacă în punctele de 
libraţie, va fi amplasat aparatajul specializat pentru cercetări, vor 
insufla fizicienilor noi căi în cercetarea spaţiului cosmic. Problemele, 
legate de staţiile cosmice de cercetare, îi preocupă foarte tare pe 
specialiştii renumiţi din domeniul tehnicii cosmice.  
      În articolul dat vom expune extinderea unor rezultate, obţinute la 
studierea stabilităţii sistemelor liniare şi neliniare, la soluţionarea 
ecuaţiilor liniarizate, la cercetarea mişcării şi a stabilităţii în 
vecinătatea punctelor de echilibru. 
        În procesul liniarizării se iau în consideraţie numai termenii de 
ordinul întâi în raport cu coordonatele şi vitezele. Deci, rezultatele 
esenţiale vor fi legate de valorile minimale a acestor variabile. 
Descompunerea funcţiei  , în vecinătatea punctului de libraţie, în 
serie Taylor după puterile „variaţiilor” poate fi finisată cu pătratele 
variabilelor, proces care ne va da ecuaţiile diferenţiale liniare ale 
mişcării. Termenii de ordin mai mare, dacă vor fi lăsate în 
descompunere, vor aduce la ecuaţii de forma: 

),;,(),(),(2  Xbaba xyxx    

),;,(),(),(2  Ybaba yyxy    

unde funcţiile );,( X  şi );,( Y  reprezintă serii de forma: 
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...2

2

2

2

2   cba  

     Deoarece derivatele parţiale de ordinul doi ale funcţiei   în 
punctele triunghiulare de libraţie sau sunt constante, sau sunt funcţii 
liniare ce depind de parametrul de masă  , atunci 

coeficienţii ,...,, 222 cba , în descompunerea precedentă tot vor fi sau 

constante, sau dependente liniar de , deoarece aceşti coeficienţi 

sunt derivate parţiale de ordin superior ai funcţiei  . 
     Dacă 0X  şi 0Y , atunci sistemul liniar poate fi studiat 
printr-o metodă directă dificilă. Vom cerceta efectele neliniare mai 
amănunţit. Pentru aceasta vom cerceta orbitele în vecinătatea 
punctelor colineare, apoi în vecinătatea punctelor triunghiular. 
     I.  Puncte colineare. Soluţionarea ecuaţiilor linearizate a mişcării 
în jurul punctelor colineare este mărginită din cauza existenţei 
rădăcinii reale pozitive a ecuaţiei caracteristice pentru orice valoare a 
parametrului  . De asemenea pot fi obţinute şi soluţiile particulare 

în vecinătatea punctelor colineare. Aceste soluţii există pentru orice 
valoare a parametrului   şi reprezintă orbite periodice (liniarizate) 

infinit de mici, ce corespund rădăcinii imaginare. Perioada acestor 
orbite depinde numai de valoarea lui   şi nu depinde de mărimea 

(infinit de mică) orbitei. Această dependenţă a frecvenţei de 
amplitudă este caracteristică pentru fenomenele liniare. 
      Dacă seria conţine termeni de ordin superior, atunci mişcarea 
medie se schimbă în dependenţă de mărimea orbitei. Existenţa 
orbitelor periodice în calitate de soluţii a ecuaţiilor neliniare rezultă 
din teorema lui Horn, dacă vom efectua prelungirea analitică a 
orbitelor eliptice periodice. Acţiunea mărimii orbitei asupra perioadei 
sale, de asemenea rezultă din teorema lui Horn şi poate fi 
reprezentată sub forma:  
                                    ),()(),( 0  iii PTT  ,                         (1) 

unde funcţia iP  este analitică în   şi 0),( iP , când parametrul 

orbital 0 . Mărimea   reprezintă condiţia iniţială, ce defineşte 
mărimea orbitei, de exemplu în sistemul 

 0  , 00  , 00  , s30   . 

    Din ecuaţiile        )(sin)(cos 0

3

0
00 ttstts 




 ,     
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                                   )(sin)(cos 00300 ttstts   ,         (2) 

obţinem că                  stcos   şi stsin3  , 

de unde rezultă că pentru 0 , orbita se contractă până la punctul 
de libraţie. În ecuaţia precedentă (1) pentru perioadă indicele i ia 
valorile 1, 2, 3; lor le corespund punctele colineare cercetate. 
Mărimea )(0 iT  exprimă perioada orbitei infinit de mici egală cu 

is
2 . 

       Teoria lui Plummer de ordinul trei defineşte acţiunea frecvenţei 

asupra amplitudei sub forma relaţiei 2KPi  , unde 0K . Această 

egalitate este adevărată numai în cazul când 0 . 
      La cercetarea ecuaţiilor neliniare a mişcării, prelungirea analitică 
arată existenţa orbitelor periodice inverse pentru toate valorile lui   

în jurul tuturor punctelor colineare de libraţie pentru un   destul de 
mic, dar diferit de zero. Parametrul mic al prelungirii analitice în 
cazul dat nu este parametrul  , cum se întâmplă de obicei la 

cercetarea orbitelor periodice în problema mărginită. Deci, aşa orbite 
periodice există numai pentru valori mici ale parametrului  , dar şi 

pentru 
2

1 . 

     A. Wintner a stabilit legătura analitică dintre „ parametrul 
prelungirii ”   şi constanta Jacobi folosind integrala lui Jacobi, 

astfel în formula pentru iT  în loc de   poate fi folosit C, iar relaţia 

dintre   şi C este  

  2
1

CCi  . 

      Prelungirea analitică a soluţiei generale, care conţine funcţiile 
trigonometrice şi hiperbolice, sau soluţiile, care conţin numai 
termenii legaţi de rădăcinile reale ale ecuaţiei caracteristice, prezintă 
un interes sporit. 
      II.  Puncte triunghiulare. 

A) Orbite periodice de amplitudă finită pentru .0   

      Acţiunea neliniarităţii asupra mişcării în jurul punctelor 
triunghiulare de echilibru are un caracter mult mai dificil, decât 
acţiunea asupra mişcării în jurul punctelor colineare, în urma 
existenţei unui număr mai mare de tipuri de soluţii a ecuaţiilor 
lineare existente. Din cele trei tipuri generale de soluţii mişcarea 
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libraţională, apărută în domeniul 00   , prezintă cel mai mare 

interes, de aceea vom începe anume cu ea. 

      Când 00   , ecuaţiile linearizate dau o mişcare oscilatorie, 

deoarece rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt pur imaginare. Pentru 
o valoare dată  , în domeniul definit mai sus există două perioade 

1T  şi 2T , corespunzătoare celor două viteze unghiulare, sau 

mişcărilor medii 1s  şi 2s . Deoarece 21 ss  , rezultă 21 TT   şi din 

acest motiv soluţia, corespunzătoare lui 1s , se numeşte mişcare 

longoperiodică sau  libraţională. 
      Metoda liniarizării ne dă în calitate de soluţie orbitele infinit de 
mici şi ele pot fi prelungite până la orbite de mărimi finite cu ajutorul 
unui proces, analog cu cel descris mai sus pentru punctele colineare. 
     Orbitele periodice de mărimi finite, formate din orbite 
longoperiodice şi care satisfac ecuaţiile neliniare depline ale mişcării, 
formează familia orbitelor longoperiodice. Familia orbitelor 
scurtperiodice poate fi formată analog din soluţia ecuaţiei linearizate, 
corespunzătoare lui 2s . Ambele familii se contractă spre punctele 

5,4L   atunci când parametrul orbital 0 . 

     Formal, folosind ecuaţiile: 

tsts 1

1

0
10 sincos




  , 

tsts 10110 sincos    

pentru  0 , 00  , obţinem:  

)(cos 2 Otsi   

)(cos 2 Otsii   

Perioada se determină din teorema lui Horn: 

),(
2

),( 


 i

i

i P
s

T   

unde i  şi is  se definesc prin formulele 

1

2

2

2 2

2 










i

i

i

i
i

s

s

s

s
 

0)4( 2121

24  ss  

şi depind de  , dar nu depind de  . Funcţia iP  are proprietatea că 
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0),( iP , când 0 . Indicii 1 şi 2 corespund mişcărilor 

longoperiodice şi scurtperiodice, respectiv.  
     Conform teoriei lui Pedersen  de ordinul trei obţinem, de 

exemplu, că 2),(  KPi  , unde )( isKK  , sau deoarece 

)(ii ss  , obţinem )(KK  . 

     În fig. 1 sunt arătate orbitele generatoare longoperiodice şi 
scurtperiodice pentru 01,0 . Mişcările mijlocii corespunzătoare 

sunt egale cu 26835,01 s  şi 96332,02 s . În afară de aceasta pe 

desen sunt arătate şi soluţiile ecuaţiilor neliniare pentru 00115,01   

şi 00111,02  . 

 
Fig. 1 
Orbite generatoare longoperiodice (l) şi scurtperiodice (s) 
 şi soluţiile reale corespunzătoare l  şi s  pentru  

01,0  şi 00111,0
2


s

 , 00115,0
1


l

  

 
     În fig. 2 şi 3 sunt arătate prelungirile orbitelor periodice infinit de 

mici cu 6,02

2 s  şi 3,02

1 s ; prima valoare corespunde familiei 

scurtperiodice cu 0369185,0 , a doua – familiei longoperiodice 

cu 0321444,0 . Valorile k sunt aproximativ egale cu -9 şi +27, 

fapt ce ne dă variaţiile perioadelor, egale aproximativ cu 

36,02 T  şi 08,11 T . Conform teoriei liniare 45,11
2

1


s

T


 

şi 12,82 T , ceea ce arată că variaţiile perioadelor, ce au loc datorită 

fenomenului nelinear, nu sunt neglijabil de mici.  
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Fig. 2 
Orbita periodică în jurul punctului 

4
L  

pentru 2,0  şi 0369,0 . 

Prelungirea orbitei scurtperiodice infinit de mici cu 7746,0
2
s . 

 

 
Fig. 3 
Orbita periodică în jurul punctului 

4
L  pentru 

2,0  şi 0322,0 . 

Prelungirea orbitei longoperiodice infinit de mici cu 5477,0
1
s . 

 
      Deosebirea esenţială dintre cele două familii constă în faptul că 
orbitele scurtperiodice pot fi formate cu ajutorul prelungirii analitice 
a orbitelor periodice infinit de mici pentru orice valoare a 
parametrului de masă, iar la formarea familiilor longoperiodice apar 
unele valori discrete interzise ale parametrului  , la care aceste 

familii nu pot fi formate. Aceste valori interzise rezultă din teorema 
lui Horn şi pentru prima dată ele au fost determinate de Pedersen. Ele 
corespund cazului când raportul dintre perioadele orbitelor 

longoperiodice şi scurtperiodice infinit de mici 
1

2

2

1

s

s

T

T
  este un 

număr întreg, adică  
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1

2

1

2

)1(2711

)1(2711








k     şi 

 2

1
2

1

1

1

k

s



 ,   12 kss  . 

     Valoarea critică a parametrului de masă devine egală cu  




































2

2

1
2

4

1

1
27

38

1
2

1

k

k
k

 . 

      Existenţa valorilor critice ale parametrului   este condiţionată 

de anularea (pentru k
s

s


1

2 ) determinantului ecuaţiilor algebrice 

liniare, aplicate la determinarea coeficienţilor lui Fourier în 
soluţionarea ecuaţiilor neliniare. De exemplu, pentru 2k  avem 

2
1

1
5

1








s , 

2
1

2
5

2








s  şi 024294,0 . Expresiile de mai sus 

pentru 2k  şi   arată că în cazul valorilor critice ale parametrului de 

masă frecvenţa creşte când 0 .  

     Familiile orbitelor scurtperiodice au următoarea proprietate: 
perioada fiecărei orbite din familia dată, corespunzătoare valorii 
fixate  , se micşorează odată cu mărirea dimensiunilor orbitei. 

Aceleaşi caracteristici negative ale raportului dintre perioadă şi 
amplitudă, conform teoriei lui Pedersen de ordinul trei, au loc pentru 

soluţia longoperiodică, cu condiţia că 2,01188979,0 2

1

2

10
 ss . 

Perioada soluţiei longoperiodice creşte odată cu creşterea 

dimensiunilor orbitei, dacă pentru soluţia generatoare 2

1

2

1 0
0 ss    şi 

2

1
2,0 2

1  s . Soluţiile ecuaţiilor liniarizate, desigur că, nu ne oferă 

relaţii dintre frecvenţă şi amplitudă. Fenomenul neliniar descris mai 
sus, conform căruia perioada acţionează asupra amplitudei, poate fi 
obţinut din cercetarea ordinului trei, adică la păstrarea în ecuaţiile 
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mişcării a termenilor de ordinul trei în raport cu dimensiunile orbitei: 
3  şi 3 . 

      Pentru sistemul Soare – Jupiter 080464,01 s , iar pentru 

sistemul Pământ – Lună 29808,01 s , deci, perioadele soluţiilor 

longoperiodice neliniare cresc odată cu creşterea dimensiunilor 
orbitelor pentru ambele sisteme. 
      Cu aceasta vom finisa studiul aspectelor neliniare ale mişcării în 
jurul punctelor triunghiulare de libraţie în intervalul modificării 
parametrului de masă de la 0  până la 0 . 

B) Orbite periodice de amplitudă finită pentru 0   

     Pentru valorile parametrului de masă mai mari decât 0  

rădăcinile ecuaţiei caracteristice au părţi reale diferite de zero, şi 
orbitele iau forma unor spire. Deci, în teoria liniară nu există orbite 

periodice (infinit de mici) în jurul punctelor 5,4L , când 0  . 

Orbitele în formă de spire asimptotic se apropie de punctele 
triunghiulare de libraţie, sau se îndepărtează de ele. Cercetările 
numerice şi grafice ale lui Strömgren arată modul în care orbitele 
periodice se transformă în spire când    se modifică de la 0   

până la 0  . 

      Evident apare întrebarea: admite oare fenomenul neliniarităţii 

existenţa orbitelor periodice pentru 0  ? Altfel spus, există oare 

orbitele periodice de dimensiuni finite pentru 0  , necătând la 

faptul că, orbitele periodice infinit de mici, pentru aceste valori ale 
lui  , nu există? Răspunsul la această întrebare este pozitiv. Pentru 

început vom cerceta continuarea cazului când 0  . 

     Valoarea parametrului de masă 03852,00   ne oferă soluţia 

seculară, care pentru condiţiile iniţiale corespunzătoare poate trece 
într-o orbită periodică prin ecuaţiile  

    
2

1

0

2
10

2
sin

2
cos

tt




  ,      

2
10

2
10

2
sin

2
cos

tt
      (3) 

      Aceeaşi orbită şi aceleaşi ecuaţii pot fi obţinute ca un caz extrem  
pentru mişcarea de libraţie cu ajutorul ecuaţiilor 

          tsts 1

1

0
10 sincos




  ,      tsts 10110 sincos       (4) 
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       Această condiţie extremă are loc atunci, când orbitele 
longoperiodice şi scurtperiodice coincid şi perioada mişcării este mai 

mare de 2
1

2  ori de cît timpul transformării corpurilor de bază: 

2
1

21
2

1








 ss . Ambele reprezentări, ecuaţiile (4) şi ecuaţiile (3), 

sunt exprimate în sistemul de coordonate  ,  , axele căruia sunt 

paralele direcţiilor principale ale elipselor vitezei nule. Ecuaţiile 

orbitei pot fi scrise, de asemenea, şi în sistemul  ,  , axele căruia 

sunt paralele axelor de coordonate a sistemului iniţial de coordonate 
x, y, relaţiile dintre care sunt date de ecuaţiile 

                                        tsStsC 1111 sincos                             (5) 

tsStsC 1111 sincos   

şi                 






















2
143

2
121

2
sin)(

2
cos)(

t
taa

t
taa                 

                    






















2
143

2
121

2
sin)(

2
cos)(

t
tbb

t
tbb               (6). 

     Fie că avem condiţiile iniţiale  0 , 00  , atunci din ecuaţiile 

                                           











1

0
00

2

1 
 

xy
                                    

(7) 

  0

0

02

100
2

1
xyxxs    

obţinem                                 
8

3
3

2
1

0   

2

4

32

1

0













s

 . 

     Mişcarea medie 
2

11

2

1
s  şi valoarea 

2
1

27

23








 , 

corespunzătoare pentru 0  , ne dau 
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2
1

2
1

2
1

2
sin

8

46

2
cos

tt
   

2
1

2
1

2
sin

8

25 t



 . 

     Aceste ecuaţii rezultă din ecuaţiile: 

                                            10 C ,  10 C                                  (8) 

110 sS ,   110 sS  

şi din ecuaţiile (5) sau din ecuaţiile (6).                                                     

pentru 042142  bbbaa , 1a , 

8

46

8

33 2
1

1

2
1

3









s
a  şi 

8

25

4

3

2

1 2
1

2

13
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    Orbitele periodice determinate de ecuaţiile de mai sus, există 
numai pentru valorile infinit de mici ale lui   şi reprezintă soluţia 
ecuaţiilor diferenţiale liniarizate. Dacă în ecuaţiile diferenţiale ale 
mişcării se păstrează termenii de ordin superior, atunci această 
soluţie poate fi prelungită până la orbite periodice de dimensiuni 
finite. 
     Să cercetăm valoarea dată a parametrului de masă   0 , 

unde   – mărime pozitivă destul de mică. Atunci pentru această 

valoare fixată 0   va exista o unică orbită periodică de 

dimensiune finită cu perioada 2
1

21 22  TT . Orbitele periodice, 

pentru diferite valori ale lui  , care au una şi aceeaşi perioadă 

2
1

22  , conform teoriei lui Brown, se numesc orbite extreme. Ele 
sunt formate din orbita periodică extremă infinit de mică. Soluţia 
seculară, pentru condiţii iniţiale corespunzătoare devine orbită 
periodică extremă deoarece ea mărgineşte şi uneşte orbitele 
longoperiodice şi scurtperiodice.  
     Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul neliniar. Atunci când 

valoarea parametrului de masă este fixată şi 0  , se poate aştepta, 

că există familia orbitelor longoperiodice cu perioadele 2
1

22  iT , 

ce determină relaţia dintre amplitudă şi perioadă. Analog poate exista 

familia orbitelor scurtperiodice cu perioadele ls TT   care de 
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asemenea se modifică odată cu modificate a amplitudei. Deoarece 
perioadele orbitelor, atât a celor scurtperiodice, cât şi a celor 
longoperiodice pentru valoarea fixată 0   se modifică odată cu 

modificarea amplitudei, atunci valoarea 2
1

22  sl TT  este atinsă 

atunci când aceste orbite coincid una cu alta şi cu orbita extremă de 
amplitudă finită.  
     Totalitatea orbitelor periodice poate fi cercetată de asemenea dacă 
vom studia valoarea fixată   şi valoarea dată a parametrului orbital 

 . Atunci când 0  pentru valoarea dată  , există două orbite 

periodice: una, formată din orbita longoperiodică infinit de mică, şi 
alta obţinută cu ajutorul prelungirii orbitei scurtperiodice infinit de 
mici. Perioada orbitei longoperiodice de dimensiuni finite este egală 

cu 
1

1

2

s
TTs


 , iar a orbitei scurtperiodice de dimensiuni finite este 

egală cu 
2

2

2

s
TTs


 .  

     Analog atunci când 0  ,   şi   ca şi mai sus, sunt fixaţi,  se 

presupune că există două orbite periodice de dimensiuni finite, una 
cu o perioadă mare, iar alta cu o perioadă mică. Având valoarea 

parametrului orbital  , se poate atinge valoarea critică 0 , pentru 

care ambele orbite periodice coincid şi perioadele lor devin egale. De 
aici rezultă: dacă este dată orbita extremă, corespunzătoare valorii 

fixate   de mai sus, atunci perioada ei va fi egală cu 2
1

22  T .  

      Orbitele extreme au fost calculate de Deprit, cu o exactitate 

destul de mare până la 044,01  , cu ajutorul teoriei sale despre 

ordinul al 14-lea. Rezultatele obţinute de el sunt reprezentate grafic 
în fig. 4 şi 5. 

 
Fig. 4 
Dependenţa constantei Jacobi de parametrul de masă pentru  
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orbitele extreme a punctului triunghiular de libraţie. 
 

 
Fig. 5 
Dependenţa parametrului orbital de parametrul de masă pentru  
orbitele extreme în jurul punctului triunghiular de libraţie. 
 
       Constantele Jacobi a orbitelor extreme se măresc odată cu 
creşterea parametrului de masă, fapt ce poate fi văzut în fig. 4 pentru 

0   orbita extremă se contractă la punctul de libraţie şi valoarea 

constantei Jacobi devine egală cu trei. 
        În fig. 5 este arătat parametrul orbital pentru orbitele extreme în 

funcţie de parametrul de masă. Pentru 0   avem  00  . În fig. 

6 sunt reprezentate două orbite extreme ce se referă la două valori 
diferite a parametrului de masă.  

 
Fig. 6 
Orbitele extreme în jurul punctului triunghiular de libraţie. 
  
       Punctul de libraţie, la care se contractă orbita extremă pentru 
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0  , are următoarele coordonate: 46148,0
2

1
0  x ,  

86603,03 2
1

y . 

     După cum s-a vorbit deja, ideea orbitelor extreme pentru 0   

pentru prima dată a fost expusă de Brown. Mai jos vom expune 
câteva din raţionamentele lui. 
     Ecuaţia caracteristică 

                                      0)1(
4

2724   ,                          (9) 

     Ce se referă la punctele triunghiulare de libraţie dacă aplicăm 
substituţia is , primeşte următoarea formă:  

0)1(
4

2724  ss     

     Deci orbitele periodice infinit de mici există atunci, când 
discriminantul acestei ecuaţii este pozitiv, sau când 

)1(2710    

     Brown studiază următoarea ecuaţie  

224 )1(
4

27
 kss  , 

unde )(kk  , iar   este direct proporţional cu dimensiunile liniare 

ale orbitei. Conform ecuaţiei caracteristice obţinute se poate obţine 
un discriminant pozitiv  

24)1(2710  k  

şi valorile reale pentru s, chiar şi în cazul când 0  , cu condiţia 

că 0  este destul de mare şi 0k . Observând că în teoria unui 

ordin mai înalt decât primul, apare termenul 2k , Brown conchide, 
că există orbitele extreme. 
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EVALUAREA BENEFICIILOR OBŢINUTE DE CĂTRE 
Î.M.”APĂ-CANAL”CAHUL, CA REZULTAT AL 

IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI INTEGRAT DE 
MANAGEMENT AL CALITĂŢII 

 
Irina TODOS,  

 Catedra de Economie şi Management 
în Afaceri şi Servicii  

 
Système intégré de gestion de la qualité est entreprise pour des 

services d'eau et d'assainissement, un outil important dans l'amélioration de 
la qualité des services. Lors de la mise en œuvre intégrée de la qualité de 
l'entreprise municipale"L'eau-Canal" auront les avantages suivants: 
réduire les délais de mise en œuvre, d'établir une politique et des objectifs 
dans le domaine de la qualité de la documentation du système intégré de 
gestion de la qualité, l'identification de tous les processus de planification 
de toutes les activités nécessaires l'amélioration de la qualité, l'analyse 
documentée dans les contrats, mettre en œuvre un système de contrôle ; un 
système d'identification des produits défectueux, l'introduction d'un système 
permettant de déterminer et de mettre en œuvre les actions correctives et 
préventives, afin d'assurer le contrôle, la vérification, le stockage et la 
maintenance de produits, en introduisant un système d'évaluation 
documentée de sous-traitants 
 

Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu 
succes este necesar ca aceasta să fie coordonată şi controlată într-un 
mod sistematic şi transparent. Succesul poate rezulta din 
implementarea şi menţinerea unui sistem de management care este 
proiectat pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei luând în 
considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Activitatea de 
management al unei organizaţii include printre alte categorii de 
management, managementul calităţii [119, p. 7].  

La ora actuală, în cadrul întreprinderilor prestatoare de servicii 
de aprovizionare cu apă şi canalizare din Republica Moldova, 
adoptarea unui sistem integrat de management al calităţii-mediu şi 
securitatea alimentului ar reprezenta o decizie strategică a top 
managerilor. 

Proiectarea şi implementarea unui astfel de sistem este 
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influenţată de necesităţi diferite, de obiective specifice, de produsele1 
pe care le furnizează, de procesele utilizate şi de mărimea şi structura 
organizaţiei.  

În practica internaţională acest sistem este implementat cu succes 
sau cel puţin, de el ţin cont în organizarea activităţii. Un exemplu 
elocvent pentru întreprinderile din Republica Moldova, ar servi: 
Compania „Apa Braşov” şi Societatea Comercială ,,Compania de 
Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA", din municipiul Târgovişte, judeţul 
Dâmboviţa, ambele fiind din România. Aceste întreprinderi au 
implementat, cu succes, un sistem de management şi acest lucru le 
permite sporirea încrederii clienţilor în capacitatea firmei de a livra 
consumatorilor în mod constant un produs sigur şi de calitate. 
Conducerea companiilor este preocupată de calitatea serviciilor pe 
care le furnizează şi politica întreprinderii lor este orientată către 
client. 

Din cele menţionate mai sus, rezultă că, sistemul de management 
al calităţii în întreprinderile prestatoare de servicii comunale este un 
instrument de lucru al managerilor, ceea ce nu putem afirma pentru 
managerii autohtoni.  

De aceea, reieşind din specificul întreprinderilor prestatoare de 
servicii de alimentare cu apă şi canalizare, din republică, cel mai 
potrivit sistem integrat de management ar fi: Calitate(ISO 9001) – 
Mediu(ISO 14001) - Siguranţa alimentară(ISO 22000). 

Analizând activitatea întreprinderii municipale „Apă-Canal” 
Cahul şi calculând unii indicatori de performanţă în domeniul 
calităţii, s-a constatat că calitatea serviciilor pe care le prestează 
devin condiţia principală în creşterea satisfacţiei consumatorilor şi în 
asigurarea succesului întreprinderii.  

Pornind de la aceste considerente, beneficiile pe care le va obţine 
întreprinderea în urma implementării SIMC sunt: 

1. Reducerea timpului de implementare, astfel dacă pentru 
implementarea unui standard este nevoie de 2,5-3 ani, atunci 
dacă vor fi implementate trei standarde separat vom avea 
nevoie de 7,5-9 ani, dar dacă se va implementa SIMC vor 
reduce această durată până la 3 ani.  

2. Identificarea tuturor proceselor din cadrul firmei, care 
necesită proceduri (operaţionale şi de proces) documentate 
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(scrise), astfel încât, lipsa acestora poate genera anumite 
disfuncţionalităţi sau neconformităţi.  

3. Documentarea Sistemului Integrat de Management al Calităţii 
în Manualul Sistemului Integrat de Management  Calitate-
Mediu şi Siguranţa Alimentului - document prin care se 
prezintă sistemul calităţii în exteriorul firmei. Această 
documentare a atribuţiilor şi responsabilităţilor personalului 
duce la îmbunătăţirea organizării firmei. 

4. Stabilirea unei politici şi a unor obiective în domeniul calităţii, 
care se vor constitui în “ţinte” spre care se va îndrepta firma.  

5. Planificarea tuturor activităţilor necesare pentru îmbunătăţirea 
calităţii. 

6. Efectuarea analizei contractelor în mod documentat, 
identificându-se toate funcţiile responsabile pentru analiză, în 
vederea posibilităţii realizării tuturor cerinţelor clientului. 

7. Aplicarea unui sistem documentat de control al proiectării, al 
documentelor şi al datelor. 

8. Introducerea unui sistem documentat de evaluare a 
subcontractanţilor (furnizorilor).  

9. Asigurarea controlului, verificării, depozitării şi mentenanţei 
produsului furnizat de client. 

10. Stabilirea unui sistem de identificare a produsului neconform.  
11. Introducerea unui sistem de stabilire şi implementare a 

acţiunilor corective şi preventive pentru eliminarea cauzelor 
neconformităţilor apărute sau potenţiale, se constituie în cel 
mai important mecanism pentru îmbunătăţirea sistemului 
calităţii, precum şi a calităţii produselor serviciilor; 

Acestea sunt numai câteva din beneficiile interne ale 
implementării şi certificării unui sistem integrat de management al 
calităţii conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 22000. 
Această acţiune are şi beneficii pe plan extern cum ar fi: imaginea 
firmei în faţa clienţilor, oferind o încredere suplimentară asupra 
capabilităţii firmei de a furniza continuu produse la acelaşi nivel 
calitativ. 

De asemenea, implementarea unui Sistem Integrat de 
Management al Calităţii prezintă şi beneficii din punct de vedere al 
eficienţei economice. Conform metodologie de evaluare a eficienţei 
economice, elaborate de Ţurcanu I.[5, p. 102], eficienţa economică a 
SIMC poate fi calculată potrivit următoarei formule: 
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 ESIMC= ΣPi SMC / ΣChj SMC   
unde: ESMC – eficienţa implementării SMC; 

ΣPi SMC – suma tuturor profiturilor obţinute de întreprindere 
în urma implementării SMC; 

ΣChj SMC – ansamblul cheltuielilor ce ţin de implementarea 
SMC. 

Suma profiturilor obţinute de întreprindere ca rezultat al 
implementării SMC se va determina după expresia: 
ΣPi =Ppers + Pinfr + Pprocprod + Pact.cor + Paprov + Psatisf.cl. + 
Pprod.nec. + Pact.prev 
unde: 

Ppers. – profitul obţinut datorită sporirii competenţei 
personalului întreprinderii, care desfăşoară activităţi ce influenţează 
calitatea producţiei. 

Pinfr. – profitul obţinut în urma menţinerii infrastructurii 
necesare pentru asigurarea conformităţii produselor cu condiţiile 
stabilite. 

Pproc.prod. – profitul obţinut ca rezultat al planificării 
proceselor de realizare a produselor conform condiţiilor referitoare la 
calitate. 

Paprov. – profitul obţinut drept rezultat al perfecţionării 
procesului de aprovizionare. 

Psatisf.cl. – profitul obţinut datorită evaluării nivelului de 
satisfacţie a clienţilor externi şi interni. 

Pprod.nec. – profitul obţinut în urma depistării şi eliminării 
produselor neconforme. 

Pact.cor. – profitul obţinut ca rezultat al întreprinderii acţiunilor 
corective. 

Pact.prev. – profitul obţinut în urma întreprinderii acţiunilor 
preventive. 

Ansamblul cheltuielilor ce ţin de implementarea SIMC se va 
determina astfel: 
ΣChj SIMC= Chconsult + Chmater + Chcertif, unde: 

Chconsult. – costul contractului încheiat cu echipa de 
consultanţă (consultanţii externi) care implementează SMC în cadrul 
întreprinderii. 

Chmater. – cheltuielile ce ţin de necesităţile întreprinderii în 
birotică pentru implementarea şi funcţionarea SIMC. 

Chcertif. – cheltuielile legate de certificarea SIMC de către un 
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organism specializat de certificare. 
Calcularea acestor indicatori de eficienţă economică se va putea 

efectua cel puţin peste un an de la implementarea sistemului. De 
asemenea, pentru a vedea evoluţia în dinamică a eficienţei, va fi 
nevoie de efectuat calculul acesteia la intervale de timp de 2-3 ani.  

În final, nu ne rămâne decât să le propunem tuturor operatorilor 
de servicii de alimentare cu apă şi canalizare din Regiunea de Sud al 
Republicii Moldova, şi nu numai acestora, precum şi celorlalţi 
operatori din republică, să implementeze un sistem integrat de 
management al calităţii cât mai curând. 
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STAREA ACTUALĂ ŞI PROBLEMELE INDUSTRIEI 
REPUBLICII MOLDOVA 

 
                 Ludmila ROŞCA-SADURSCHII,  

Catedra de Economie şi Management  
în Afaceri şi Servicii 

 
 L’ économie  de Republique  de Moldavie  apre de  plus de 17 ans 

d'indépendance, n'a pas atteint un niveau élevé de développement et est 
encore en transition. Étant donné que notre pays est une agro-industrie, le 
principal lien dans le développement d'une industrie agro-alimentaire, qui 
est basée sur les matières premières locales. Dans cet article il sont 
examine : l'état actuel de l'industrie, notamment la nourriture, les 
principaux problèmes rencontrés par l'industrie et rezulaty progrès dans la 
résolution de ces problèmes. 

 
Actualmente sectorul industrial din ţară este dezvoltat 

multilateral. În perioada procesului de dezindustrializare care  a 
continuat aprope 10 ani , industria şi-a păstrat rolul unuia dintre cele 
mai importante sectoare ale economiei şi reprezintă baza principală a 
dezvoltării durabile ale ţării. Dezvoltarea industriei la rîndul său este 
asigurată de condiţiile climaterice favorabile , densitatea relativ 
înaltă a populaţiei, sistemul educaţional ramificat, oferirea 
preferinţelor comerciale cu ţările Uniunii Europene (politica de 
vecinatate şi anime cu Romînia prevede unele înlesniri pentru 
produse exportate mai ales din industria alimentară (produse ecologic 
pure)). Totodată, un pas calitativ în relaţiile comerciale moldo-
comunitare l-a constituit obţinerea de către RM a Preferinţelor 
Comerciale Autonome (ATP) cu UE.-regim comercial ce va oferi, 
începînd cu 01.03.08, accesul liber de taxe şi fără cote al  produselor 
originare din RM, ce va permite penetrarea şi diversificarea pieţilor 
externe de desfacere,  cu excepţia unui numar limitat de produse 
agricole extrem de sensibile pentru piaţa internă a UE. [3] 

Conform datelor prezentate de  Strategia de dezvoltare a 
industriei pe perioada pînă în anul 2015 aprobată prin 
Hotărîrea  Guvernului nr.1149 din  5 octombrie 2006, industria 
asigură 14,9% din PIB şi încadrarea în cîmpul muncii a 12,1% din 
numărul papulaţiei economic active. Mărfurile industriale reprezintă 
78,4% din volimul total al exportului. În sectorul industrial sunt 
înregistrate circa 16 mii agenţi economici (12,3% din total pe 
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republică). Numărul intreprinderilor mici constituie 18,8% din 
numarul total al agenţilor economici din industrie. În ramură 
activează 679 întreprinderi mari, dintre care doar circa 9 – 
proprietate publică [7] 
 Structura industriei Republicii include 20 genuri de activitate 
grupate după cum urmează în 4 grupe: 
Grupa I –genuri de activitate grupate preponderent pe materie primă 
locală şi destinate, cu excepţia industriei alimentare , pentru piaţa 
internă; 

- industria alimentară; 
- producţia altor produse din minerale nemetalice; 
- industria de cosmetică şi parfumerie; 
- recuperarea deşeurilor şi restituirea de materiale reciclabile; 
- fabricarea elementelor de tîmplărie pentru construcţii, producţia 

ambalajului din lemn. 
Grupa II –genuri de activitate bazate pe materie primă, articole de 
completare de import, inclusiv în regim vamal de perfecţionare 
activă, cu grad înalt de competitivitate : 

- fabricarea produselor textile, fabricarea produselor de îmbrăcăminte , 
tăbăcirea şi prepararea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj, 
producţia încălţămintei; 

- producţia de maşini şi echipamente (fabricarea pompelor, maşinilor 
agricole, agregatelor etc.) 
Grupa III – genuri de activitate bazate pe materie primă, articole de 
completare de import cu grad redus de competitivitate: 

- producţia de mobilier; 
- fabricarea produselor chimice, inclusiv fabricarea produselor 

farmaceutice; 
- fabricarea hîrtiei şi cartonului; 
- producţia articolelor din masă plastică; 
- fabricarea articolelor finite din metal; 

Grupa IV – intreprinderile de profil scientointensiv, care necesită 
realizarea programelor speciale de restructurale, precum şi 
programelor de atragere a investiţiilor: 

- tehnologii informaţionale; 
- construcţia de aparate şi instrumente.[7]  

În structura producţiei industriale cea mai mare pondere o au 
întreprinderile din prima grupă, în special cele producătoare, cărora 
le revine peste 50% din volumul total al producţiei industriale. 
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Tabelul 1.  
Principalii indicatori ai întreprinderilor cu activitate 

principală industrială, pe tipuri de activităţi 
 

 
 

Indicatorii Numărul de întreprinderi Valoarea producţiei 
fabricate (preţuri 
curente),mil.lei 

Numărul 
mediu anual al 

personalului 
industriei 

productive, 
miii persoane 

 2005 2006 2007 2005 2006 2007 20
05 

20
06 

20
07 

Industrie-
total 

702 683 691 16506,
6 

17189,
6 

19935,
3 

92
,7 

86
,7 

84
,2 

Industrie 
extractivă 

22 22 23 243,4 365,2 418,7 2,
3 

2,
4 

2,
7 

Industrie 
prelucrătoa
re 

637 620 630 14340,
9 

14800,
1 

16756,
9 

77
,8 

71
,9 

69
,4 

Industrie 
alimentară 
şi a 
băuturilor 

316 310 303 8956,5 8130,8 8605,8 34
,6 

31
,2 

27
,3 

Fabricarea 
produselor 
de tutun 

10 9 7 414,4 333,3 350,1 1,
5 

1,
2 

1,
2 

Fabricarea 
produselor 
textile 

16 14 13 349 558,7 637,7 2,
8 

2,
8 

2,
5 

Fabricarea 
articolelor 
de 
îmbrăcămint
e, 
prepararea 
şi vopsirea 
blănurilor 

43 43 44 468,2 554,3 702,6 13
,1 

12
,6 

14
,4 

Producţia 
de piei, şi 
articole din 
piele şi 
fabricarea 
încălţăminte

12 12 12 178,7 209,7 204,9 2,
9 

2,
9 

2,
6 
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i 

Prelucrarea 
lemnului şi 
articolelor 
din lemn 

12 12 12 33,4 46,5 31,4 0,
8 

0,
7 

0,
5 

Fabricarea 
chîrtiei şi 
cartonului 

17 1 15 371,3 393,7 502,2 2,
2 

1,
5 

1,
4 

Industria 
chimică 

14 14 14 169,4 205,3 238,3 1 1,
1 

1,
1 

Producţia 
articolelor 
din cauciuc 
şi din 
material 
plastic 

19 18 22 290,1 297,5 405,5 0,
9 

0,
9 

1,
1 

Producţia 
altor 
produse din 
minerale 
nemetalifere 

31 29 34 1662,6 2173,3 2664,7 5,
6 

5,
2 

5,
1 

Industria 
metalurgică 

3 2 4 11,7 15,1 55,2 0,
1 

0,
1 

0,
2 

Fabricarea 
produselor 
finite din 
metal, 
exclusive 
producţia de 
maşini şi 
utilaje 

35 37 38 225,7 297,4 346,7 2,
1 

2 2 

Fabricarea 
de maşini şi 
echipament
e 

37 37 34 362,4 380,4 340,7 4,
7 

4,
4 

3,
7 

Producţia 
de maşini şi 
aparete 
electrice 

10 9 11 46 47,5 91,7 0,
5 

0,
8 

0,
9 

Producţia 
de 
echipament
e şi aparate 
de radio, 
televiziune 
şi 
comunicaţii 

- - - 32,6 37,6 49,7 - - - 

Producţia 
de 
aparatură şi 
instrumente 
medicale, 

8 6 7 79 172,5 279 1,
6 

1,
3 

1,
7 
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Sursa : Anuarul Statistic al Republicii Moldova 2008 p280.  
În tabelul de mai sus sunt prezentaţi principalii indicatori ale 

întreprinderilor industrial pe principalele tipuri de activităţi. Din 
aceste date putem observa că numărul de intreprinderi din totalul 
industriei este într-o uşoară scădere (comparativ cu anul 2005) , însă 
urmat de o creştere a valorii producţiei fabricate, fapt ce rezultă din 
modificările legislative din ultimii an ce au dus la restructurizarea 
întreprinderilor şi forţarea rezistenţei concurenţiale a unor 
întreprinderi mai puternice , innovative cu activităţi strategice pentru 
economia ţării.  

Practic  industria ţării noastre este prezentată de industria 
prelucrătoare (85,3 % din totalul industriei) [2, p.287]care include în 
jur la 20 tipuri de activităţi şi 630 întreprinderi , pe cînd în total pe 
activează 691 întreprinderi în anul 2007. Cea mai mare cotă aici îi 
revine industriei alimentare şi a băuturilor, unde activează în anul   
2007-303 întreprinderi , numărul cărora în ultimii trei ani s-a redus 
de la 316- în anul 2005, la 303-2007. 

Reducerea a fost menţionată şi la valorea producţiei fabricate 
de la 8956,5 mii lei în 2005, la 8605,8 în 2007, care afost însoţită şi 
de o micşorare a numărului personalului industrial productive din 
aceeaşi ramură, de la 34,6 mii personae în 2005 la 27,3 mii personae 
către anul 2007. Acestea duc la micşorarea cotei industriei 
prelucrătoare din totalul industriei de la 87,0% în anul 2006 la 85,3% 
în anul 2007[2, p.287]. Fapt ce denotă o reducere a indicatorilor 
macroeconomici generali sau o încetinire a creşterii acestora 

Pentru a evidenţia factorii care au contribuit la reducerile 
menţionate anterior vom analiza mai detaliat structura industriei 
alimentare.  

Tabelul 2.  
Principalii indicatori ai întreprinderilor din industria 

de precizie, 
opică 
Producţia 
de mobilier 

18 18 21 201,9 230,1 318,8 1,
5 

1,
6 

2,
0 

En
ergie 
electric şi 
termică, 
gaze şi 
apă 

4
3 

4
1 

3
8 

1
922,
3 

2
024,
2 

2
759,
6 

2,
6 

2,
4 

2,
1 
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alimentară şi a băuturilor. 
 Numărul de 

întreprinderi 
Valoarea 

producţiei 
fabricate (preţuri 
curente), mil.lei 

Structura 
producţiei 
industriei 
alimentare pe tipuri 
activităţii (%) 

Anii 200
5 

200
6 

200
7 

200
5 

200
6 

200
7 

200
5 

200
6 

200
7 

Industria 
alimentară şi 
a băuturilor, 
total 

din care: 

316 310 303 895
6,5 

813
0,8 

860
5,8 

 100’ 100’ 100’ 

1. Producţia 
prelucrarea şi 
conservarea 
cărnii 

14 14 15 485,
2 

530,
6 

734,
2 

5,4 6,5 8,5 

2.Prelucrarea 
şi 
conservarea 
fructelor şi 
legumelor 

35 34 27 610,
6 

774,
6 

104
2,6 

6,8 9,5 12,1 

3.Fabricarea 
uleiurilor şi 
grăsimilor 
vegetale şi 
animale 

2 1 - 631,
9 

668,
9 

- 7,1 8,2 - 

4.Fabricarea 
produselor 
lactate 

15 13 13 712,
0 

799,
1 

100
6,7 

7,9 9,8 11,7 

5.Fabricarea 
produselor de 
morărit a 
amidonului şi 
produselor din 
amidon 

13 11 10 11,7 26,0 58,5 0,1 0,3 0,7 

6. Fabricarea 
nutreţurilor 
gata pentru 
animale 

4 6 3 9,8 20,2 22,4 0,1 0,2 0,3 

7.Fabricarea 
pîinii şi a 
produselor de 
patiserie 
proaspete 

50 51 52 576,
2 

634,
4 

760,
6 

6,4 7,8 8,8 

8.Fabricarea 
zahărului 

7 6 6 659,
7 

905,
1 

442,
8 

7,4 11,1 5,1 

9.Fabricarea 
de cacao, 
ciocolată şi 

3 3 3 276,
6 

313,
5 

378,
0 

3,1 3,9 4,4 
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produse 
zaharoase de 
cofetărie 
10.Fabricarea 
băuturilor 
alcoolice 
destilate 

13 13 16 668,
7 

458,
3 

463,
4 

7,5 5,6 5,4 

11.Fabricarea 
vinului 

129 126 125 351
3,8 

202
2,7 

168
9,9 

39,2 24,9 19,6 

12.Fabricarea 
berii 

5 5 - 476,
6 

560,
7 

695,
2 

5,3 6,9 8,1 

13.Apei 
minerale şi a 
băuturilor 
răcoritoare 

13 13 13 154,
2 

256,
9 

267,
8 

1,7 3,2 3,1 

’ –datele sunt aproximative, deoarece valoarea producţiei fabricate (în 
preţuri curente) este prezentată cu aproximaţie(pînă la zecimi) 
Sursa : Elaborat de autor în baza datelor din Anuarul  Statistic al 
Republicii Moldova 2007; Anuarul Statistic al Republicii Moldova 
2008 .  

Analizînd mai aprofundat sectorul industrial putem observa 
că în decursul a 5 ani de activitate(2003-2007) industria alimentară 
deţine în mediu ponderea de 54,2% din industria prelucrătoare. Însă 
în aceşti 5se observă o diminuare a valorii producţiei fabricate şi 
respectiv a cotei industriei alimentare din industria 
prelucrătoare(tabelul 3 ). 

                                                                         Tabelul 3.  

Dinamica valori producţiei fabricate a industriei 
prelucrătoare 

Valoarea producţiei fabricate,mil.lei 

 

Anii 

Industria 
prelucrătoare, 

mil.lei 

Industria 
alimentară,mil.lei 

Ponderea 
industriei 

alimentare în 
valoarea totală a 

industriei 
prelucrătoare(%) 

2003 13311,2 8269,8 62,1 
2004 14665,4 8752,1 59,7 
2005 17627,1 19242,8 58,1 
2006 18717,9 9226,2 49,3 
2007 21390,3 9952,5 46,5 

Sursa : Elaborat de autor în baza datelor din Anuarul Statistic al 
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Republicii Moldova 2008  
Din datele prezentate de tabelul3 şi tabelul 2 observăm că în 

anul 2007, comparativ cu anul 2003 valoarea producţiei fabricate din 
industria alimentară se reduce, contribuind şi la reducerea valorii 
totale a producţiei fabricate din industria prelucrătoare, micşorînd 
astfel şi pe total industrie.  Diminuările date în mare parte sunt 
datorate reducerii indicatorilor generali pentru următoarile tipuri de 
activităţi: fabricarea vinului, care deţine o cotă considerabilă din 
totalul valorii producţiei fabricate a industriei alimentare- 39,2% în 
anul 2005 şi respectiv 19,6%- în anul 2007, fabricarea băuturilor 
alcoolice destilate, aproximativ 8%- în anul 2005 şi respeciv 5,4%-în 
anul 2007. Drept argument ar putea servi răsfrîngerea negativă 
asupra industriei a crizei vinicole din martie 2005, cînd Rusia a 
stopat importul de producţie alcoolică moldovenească. În ajunul 
stopării exporturilor, companiile erau pe „val”, acum ele sunt slăbite, 
în special financiar. În anul 2006 – 85% din vinurile moldoveneşti au 
fost exportate pe piaţa rusă, însă în expresie valorică exporturile s-au 
redus cu 4% vaţă de anul 2005, ajungînd la 19,18 mln.USD. [8]. Însă 
cota livrărilor de vinuri basarabene în anul 2008 pe piaţa Uniunii 
Europene a fost de 12,4%, faţă de 86% în ţările CSI. Cota UE ar fi 
fost cu mult mai micădacă exporturile pe piaţa rusă ar fi crescut mai 
puternic. [9] 

Aici se conturează una dintre principalele probleme ale 
industriei şi în special a celei alimentare – piaţa stabilă de desfacere 
a producţiei. Pentru facilitarea accesului produselor autohtone pe 
pieţele externe în comun cu AGROInform, a fost creată o reţea din 
12 cooperative de marketing  cu un suport total de 1700 mii lei; 
precum şi 51 grupuri formale de marketing, amplasate pe întreg 
teritoriul ţării. La etapa actuală se lucrează intens asupra creării altor 
3 cooperative de marketing.  
Din lipsa surselor financiare, pînă la moment, nu au fost create pieţe 
angro. La moment, se conlucrează cu potenţiali donatori, în vederea 
identificării şi atragerii surselor de finanţare pentru crearea acestora, 
fiind studiate intens practicile ţărilor-membre ale UE, în domeniu.[5]  
Problema asigurării pieţilor de desfacere pentru producţia autohtonă 
este strîns legată de asigurarea calităţii produselor în conformitate cu 
standardele internaţionale şi politica stabilă de stat. 

Astfel, o altă problemă, la fel de importantă, ar fi adoptarea 
produselor autohtone la standardele internaţionale Dacă e să vorbim 
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de produsele din industria alimentară, trebuie să menţionăm că în 
condiţiile sistemului de management al calităţii ISO 9000 în anul 
2008 activează 16 întreprinderi alimentare, 10 iau măsuri pentru 
implementarea sistemului HACCP şi 7 întreprinderi deja beneficiază 
de certificatele GlobalGAP.  

Începînd cu 1 martie 2008, Republica Moldova beneficiază de 
Preferinţe Comerciale Autohtone cu UE, care, pentru anul 2008, au 
fost valorificate integral la contingentele tarifare acordate de UE 
pentru exportul de vinuri şi zahăr. De menţionat că în anul 2007 faţă 
de anul 2006 valoarea producţiei fabricate a zahărului  scade de la 
905,1mil.lei-2006, respectiv la 442,8 mln.lei, drept rezultat a secetei 
din vara anului 2006, numărul de întreprinderi producătoare 
rămînănd constant. 

De asemenea, în anul 2008 s-a atestat o majorare cu 5 la sută a 
ponderii exporturilor cu produse agroalimentare către statele 
Comunităţii, comparativ cu anul 2007. [4]  

De menţionat că către anul 2008 sectorul industrial al 
economiei rămîne determinat preponderent de  activitatea 
întreprinderilor din industria prelucrătoare, cărora le revine 87,7% 
din valoarea totală a producţiei (în preţuri comparabile), din care 
industriei alimentare şi a băuturilor îi revine 49,1% şi din total 
industrie îi revin 43,1%. În anul 2008 întreprinderile din această 
ramură au obţinut un volum de producţie cu 10,4% mai mare decît în 
anul 2007, determinînd astfel majorarea producţiei pe total industrie 
cu 4,1%. În mare parte la această creştere au contribuit 
întreprinderile de producere a vinului, care deţin o pondere de 9,6% 
în structura producţiei industriale în ansamblu, deoarece în anul 2008 
au obţinut producţie cu 26,0% mai mult decît în anul 2007. [6] 

Toate acestea au fost realizate şi datorită politecilor şi 
reformelor promovate  în domeniul industriei în ultemii ani, care, 
necătînd la toate, încă rămîn a fi o problemă. În contextul elaborării 
şi promovării politicii de stat în sectorul agroalimentar, în anul 2008, 
au fost elaborate 128 proiecte de acte normativ-legislative, dintre 
care 101 au fost aprobate.  Practic toate actele normative elaborate în 
domeniul industriei relevă din prevederile politecilor strategice din 
domeniu, cum ar fi: Programul de activitate al Guvernului pe anii 
2008-2009 „Progres şi Integrare”, Strategia naţională de dezvoltare 
pe anii 2008-2011, Strategia naţională de dezvoltare durabilă a 
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complexului agroindustrial al Republicii Moldova pe anii 2008-2015, 
Agenda de Priorităţi de Integrare Europeană pentru anul 2008, 
Programul Naţional „Satul Moldovenesc” (2005-2015). [4] 

Acestea sunt doar cîteva probleme menţionate ca cele mai 
principale, însă pe lîngă acestea există un şir de probleme de 
finanţare, de impozitare, la nil de regiuni sau chiar raioane, care ar 
putea fi soluţionate, nu doar cu ajutorul programelor şi politecilor 
statale cît şi prin cooperare intra şi întreregională la nivel naţional, cît 
şi la nivel internaţional prin intermediul zonelor economice libere şi 
a acordurilor de colaborare încheiate în cadrul Euroregiunilor. 
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OCUPAREA – PROCESE ŞI TENDINŢE LA ETAPA 
ACTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Iulia CUBREACOV,  

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 
Le République Moldova est atteinte par la crise d′embauchement de 

la force de travail mêau moment de la croissance économique actuelle. 
Cette situation sera plus compliquée pendant la crise économique 
internationale. C′est pour ça dans une analyse complète sur 
l′embauchement de la force du travail c′est très important d′analyser la 
façon d′évolution de la force du travail, qui est l′indicateur du potential 
productif maximum et la force motrice de l′économie nationale. 

 
Republica Moldova se confruntată cu o criză a ocupării forţei 

de muncă, chiar şi în condiţiile creşterii economice înregistrate în 
ultimul timp şi această situaţie se va agrava 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, 
indicator al potenţialului productiv maxim şi forţa motrice în cadrul 
economiei naţionale 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 pulsul 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. Nivelul producţiei depinde de numărul de 
oameni angajaţi, de numărul de ore lucrate, de educaţie, de pregătire 
şi de calitatea echipamentului folosit. La data de 1 ianuarie 2007, 
populaţia totală a Republicii Moldova era de 3.581.100 locuitori.  

Evoluţia populaţiei în ultimii ani a fost influenţată de scăderea 
accentuată a natalităţii (situată sub nivelul mortalităţii) şi de soldul 
negativ al migraţiei externe, scădere care constitue 350.000 persoane 
(în urma rezultatelor ultimului recensământ în Republica Moldova) 
comparativ cu anul 1989 (penultimul recensământ), ceea ce a avut 
drept consecinţă un spor natural negativ al populaţiei, conform 
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datelor BNS.  
 

Tabelul 1 Populaţia în anii 1989, 1999-2007 
 
Numărul populaţiei, mii 
locuitori 

În % faţă de total Anii 

total masculin feminin masculin feminin 

Revin 
femei 
la 100 
bărbaţi 

1989 4335,4 2063,2 2272,2 47,6 52,4 110 
1999 3649 1747,2 1902,7 47,9 52,1 109 
2000 3644,1 1744,5 1899,6 47,9 52,1 109 
2001 3635,1 1740,6 1894,5 47,9 52,1 109 
2002 3627,8 1757,5 1890,3 47,9 52,1 109 
2003 3619,3 1733,3 1885,0 47,9 52,1 109 
2004 3607,4 1728,4 1879,0 47,9 52,1 109 
2005 3600,4 1724,8 1875,6 47,9 52,1 109 
2006 3589,9 1719,3 1870,6 47,9 52,1 109 
2007 3581,1 1721,0 1860,1 48,1 51,9 108 

 
Un fenomen îngrijorător este scăderea indicelui fertilităţii, 

totodată ţara noastră se confruntă şi cu o rată foarte înaltă a 
mortalităţii, la care se adaugă un spor natural negativ. Noile realităţi 
economice şi sociale şi-au adus şi ele contribuţia asupra evoluţiei 
descendente şi apoi menţinerii la un nivel scăzut a natalităţii. 
Scăderea nivelului de trai şi şomajul sunt factori specifici perioadei 
de tranziţie. De asemenea, conform opiniei unor specialişti, evoluţiile 
recente ale natalităţii nu sunt străine de o percepere diferită a 
existenţei care ajunge să fie caracterizată de individualism şi de 
societatea de consum, reprezentând, în acelaş timp, o componentă a 
unui proces mai larg de schimbare demografică şi psiho-socială. 

Pe lângă scăderea natalităţii şi fertilităţii, această perioadă este 
însoţită şi de schimbări în atitudini şi comportament asupra 
căsătoriei, coabitării, divorţului, copiilor născuţi în afara căsătoriei. 
Atunci când scăderea natalităţii ori menţinerea unui nivel scăzut al 
fenomenului se instalează pe o lungă perioadă de timp, intervine 
deteriorarea structurii pe vârste a populaţiei. Cu alte cuvinte, nu 
scăderea în sine a numărului populaţiei este evoluţia cea mai 
îngrijorătoare, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare 
continuă a structurii pe vârste, ţara noastră înscriindu-se astfel pe 
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traseul tendinţei de îmbătrânire a populaţiei, şi de scădere a 
numărului şi ponderii segmentului de populaţie tânără, în populaţia 
totală.  

Tranziţia la economia de piaţă a influenţat puternic gradul de 
ocupare a populaţiei sub aspectul volumului şi structurii şi a 
determinat adoptarea unei noi politici a ocupării. Ocuparea forţei de 
muncă a devenit astfel una dintre zonele cele mai tensionate ale 
perioadei. Privatizarea şi restructurarea economiei naţionale au 
influenţat semnificativ piaţa muncii, determinând masive 
disponibilizări şi apariţia fenomenului de şomaj. Evoluţiile din 
economie au restrâns posibilităţile de ocupare, numărul populaţiei 
active şi ocupate, respectiv rata de activitate şi de ocupare, s-au 
redus, iar şomajul s-a cronicizat. În consecinţă, tendinţele 
demografice negative din ultima perioadă au determinat niveluri 
scăzute ale participării populaţiei la activităţile economice. 

Problematica ocupării forţei de muncă prezintă o atracţie 
deosebită datorită actualităţii ei permanente. Cu atât mai mult se pun 
problemele ocupării în perioade de ample transformări cum este 
tranziţia la economia de piaţă şi criza economică internaţională care 
ia amploare. Piaţa muncii din Republica Moldova a suferit 
transformări semnificative în contextul procesului de tranziţie 
economică, manifestate în special prin reducerea populaţiei active şi 
a populaţiei ocupate, prin menţinerea la valori relativ constante a 
ratei şomajului şi prin creşterea şomajului de lungă durată, fiind 
afectată în mod deosebit de capacitatea limitată de creare a unor noi 
locuri de muncă. Odată cu diminuarea populaţiei ocupate, s-au 
produs modificări importante pe sectoare, domenii de activitate, 
regiuni, forme de proprietate, vârstă, statut profesional. Populaţia 
ocupată reprezintă de fapt cererea de muncă satisfăcută. Ea este 
alcătuită în principal din persoanele care exercită o activitate 
retribuită, precum şi din persoanele care lucrează pe cont propriu în 
exploatări de tip familial sau ca auxiliari familiali. Măsurarea 
populaţiei ocupate este un proces complicat, principalele surse de 
date fiind recensămintele şi studiile asupra populaţiei şi forţei de 
muncă ocupate. Credem că aceste studii realizate asupra 
gospodăriilor sunt în general cele mai credibile, deoarece acelea 
realizate de către angajatori tind să numere de două ori persoanele 
care au mai mult de un loc de muncă. 

Reducerea populaţiei ocupate este un fenomen prezent pe 
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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. 
Ponderea şomerilor cu studii superioare a fost destul de schimbătoare 
în această perioadă. Deteriorarea calitativă a locurilor de muncă a 
dus la o erodare şi mai accentuată a veniturilor provenite din ocupaţii 
economice. Declinul observat din ultimul timp este în mare parte 
explicat prin scăderea ocupării în rândul bărbaţilor ca urmare a 
restructurării accentuate în principal a sectoarelor specific masculine. 
Rata ocupării masculine a scăzut de la 57,6% în anul 1999 la 45,5% 
în anul 2006, scăzând pe parcursul acestor ani cu 12,1. la rândul său, 
scăzând de la 51,8%  în anul 1999 la 40,5% în anul 2006, rata 
ocupării femeilor este semnificativ sub cea a bărbaţilor, dar aproape 
la aceleaşi unităţi procentuale.  

Un alt moment este structura pe grupe de vârstă a populaţiei 
ocupate de sex feminin care nu diferă semnificativ de cea a 
bărbaţilor. Se constată însă, diferenţe accentuate între mediile de 
rezidenţă. Schimbările în structura populaţiei pe vârste evidenţiază 
accentuarea procesului de îmbătrânire demografică, proces cu 
importante consecinţe negative atât pentru evoluţia viitoare a 
populaţiei Republicii Moldova, cât şi pentru problemele de natură 
economică şi socială care urmează a fi suportate de societate.  

Dacă analizăm datele statistice atunci se observă că 53,4% din 
populaţia ţării noastre este de sex feminin şi tendinţa de creştere a 
ponderii femeilor se menţine. În perioada de la ultimul recensământ, 
scăderea populaţiei feminine a fost mai mare decât cea a populaţiei 
masculine, dar deoarece ele au fost mai multe numeric, decalajului 
procentual între sexe se menţine. Astfel, în anul 2006, la 1000 
persoane de sex masculin reveneau 1080 femei, faţă de 1090 
persoane de sex feminin în 2000, decalaj ce s-a păstrat încă de la 
recensământul din 1989. Urmărind evoluţia populaţiei pe sexe şi 
medii se constată că, spre deosebire de situaţia de la recensământul 
din 1989, când ponderea populaţiei feminine în populaţia din mediul 
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rural era mai mare decât a celei din urban, în 2004, proporţia 
populaţiei feminine în populaţia urbană (53,2%) este mai ridicată 
decât cea a populaţiei feminine în populaţia rurală (51,1%). Pentru 
populaţia masculină situaţia este inversă, proporţia acestora în 
mediul rural fiind mai mare decât cea din urban. Populaţia feminină 
se concentrează în mediul urban într-o proporţie mai mare decât cea 
masculină. În profil teritorial, la data ultimului recensământ din 
2004, femeile sunt majoritare în toate raioanele cu excepţia raionului 
Cantemir unde majoritari sunt bărbaţii. 

În anul 2006, conform Anchetei asupra Forţei de Muncă în 
Moldova, din totalul populaţiei ocupate, 66,2% erau salariaţi, 19,0% 
lucrători pe cont propriu, 13,1% lucrători familiali neremuneraţi. 
Distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată că 
ponderea salariaţilor (66,2%) era cea mai ridicată în totalul populaţiei 
ocupate. Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali 
neremuneraţi reprezentau în anul analizat 32,1% din populaţia 
ocupată şi locuiau în proporţie de 89,3% în mediul rural. Aşadar, o 
mare parte a ocupării pe cont propriu în Moldova se concentrează în 
agricultură. 

Pentru Republica Moldova, agricultura a reprezentat 
dintotdeauna o ramură principală a economiei naţionale. În toate 
perioadele agricultura a avut o pondere însemnată la producerea 
venitului naţional şi a produsului intern brut. Ea a jucat un rol de 
tampon prin absorbirea pierderilor de locuri de muncă şi creşterea 
numărului de persoane ocupate în agricultură, în condiţiile în care 
gospodăriile deţin, în medie, suprafeţe mici de teren agricol, a 
determinat o scădere a capacităţii de utilizare a forţei de muncă în 
această ramură.  

Este recunoscut faptul că forţa de muncă cu pregătire 
superioară reprezintă rechizita pentru susţinerea creşterii economice 
într-o economie care este din ce în ce mai mult caracterizată ca fiind 
bazată pe cunoaştere. Educaţia reprezintă una dintre condiţiile 
necesare pentru asigurarea unor rate de ocupare cât mai ridicate. În 
ultimul deceniu, s-au înregistrat modificări însemnate în nivelul de 
instruire şcolară a populaţiei. Datele recensământului din 2004 
evidenţiază creşterea numărului şi proporţiei absolvenţilor din 
învăţământ superior, mediu de specialitate, iar în cadrul 
învăţământului secundar, creşterea celui liceal şi profesional, 
concomitent însă cu reducerea numărului şi proporţiei absolvenţilor 
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de învăţământ gimnazial şi primar, ceea ce denotă o îmbunătăţire a 
nivelului de instruire a populaţiei. În acest mod, ţara noastră are 
unele succese comparativ cu multe alte state în ceea ce priveşte 
nivelul de instruire a populaţiei. Structura actuală a populaţiei 
ocupate după nivelul de instruire este atât o reflectare a structurii 
actuale a economiei, cât şi a deficitului de persoane cu studii 
superioare, chiar şi în situaţia când studii superioare pot avea toţi 
doritorii ce dispun de capacităţi. Unicul moment negativ în pregătirea 
actuallilor specialiăti a fost o orientare spre specialităţi mai puţin 
utile din puct de vedere al producerii.  
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NECESITATEA   DESCENTRALIZARII   REALE 
PENTRU   O  AUTONOMIE   LOCALA 

EFICIENTA 
 

Sofia DONEA, 
                                       Catedra Finanţe şi Evidenţa Contabilă 

 
One of the most important developments of the last decades in 

terms of government modernization and democratization has been the 
movement toward the building and strengthening of the local governance 
throughout the world. The process of decentralization is important and it is 
in the same time a critical component of the condition which countries must 
fulfill in order to accede to the European Union. In this particular context 
die process of decentralization follows a general principle that is 
disarmingly simple and yet quite effective. This is principle of subsidiary, 
which at its simplest states that every function should be assigned at the 
lowest level at which it can be undertaken effectively. 
 
         Autonomia locală este forma modernă  de exprimare a 

distribuirii împuternicirilor între Guvernul Central şi guvernele 
locale. Practica a dovedit că autorităţile locale sunt capabile să 
administreze resursele mai eficient decât administraţia centrală, 
pentru că sunt mai aproape de cetăţeni şi, în consecinţă, sunt mai 
bine plasate pentru a identifica în mod adecvat priorităţile, nivelul 
obiectivelor şi criteriile de performanţă în producerea şi prestarea 
serviciilor către populaţie. 
          Teritoriul RM este organizat sub aspect administrativ în 

raioane, oraşe şi sate, iar autorităţile prin care se realizează 
autonomia locală în sate şi oraşe sunt Consiliile locale alese şi 
primarii aleşi [1]. Autonomia priveşte atât organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale, cît şi  gestiunea 
colectivităţilor pe care le reprezintă. Autonomia locală vizează trei 
componente: organizatorică, funcţională şi gestionară. 
          Componenta organizatorică se manifestă prin alegerea 

autorităţilor  administraţiei publice locale. 
        Componenta funcţională reprezintă competenţa autorităţilor 

administraţiei publice locale de a rezolva o parte importantă a 
treburilor politice fără intervenţia altor autorităţi. Adică să hotărască 
în mod independent pentru satisfacerea intereselor generale ale 
locuitorilor UAT. Însă principiul autonomiei locale presupune o 
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delegare a competenţelor către autorităţile locale numai de ordin 
administrativ, nu şi legislativ, astfel încât autorităţile UAT nu pot 
modifica structura administrativă stabilită prin lege. 
         Componenta gestionară se regăseşte în existenţa unui buget 

propriu, adică a unor mijloace materiale şi băneşti proprii, care să-i 
permită rezolvarea unor probleme locale [3.p.127]. 
         Conceptul autonomiei locale rămîne fără suport atîta timp cît 

autorităţile locale nu pot avea la dispoziţie resursele materiale 
necesare, competenţe legale suficiente şi autoritate politică pentru a-
şi asuma efectiv responsabilităţile acordate de această autonomie. 
Relaţiile dintre administraţia locală şi publică pot fi facilitate numai 
în condiţiile unei descentralizări reale şi ale unei autonomii 
financiare [5.p.134]. 
         Descentralizarea administrativă constă în recunoaşterea 

personalităţii juridice a UAT, existenţa autorităţilor publice, care le 
reprezintă şi care nu fac parte dintr-un sistem  ierarhic subordonat 
centrului. 
Gradul descentralizării administrative depinde de numărul 

serviciilor publice date în competenţa autorităţilor locale. Cu cît 
numărul acestora va fi mai mare cu atît mai mare va fi 
descentralizarea. 
        Condiţiile principale care ar facilita procesul de descentralizare 

sunt: 
        - organele administraţiei publice locale trebuie să presteze 

populaţiei servicii calitative şi în volum  necesar, stabilite prin lege. 
        - liberă iniţiativă şi independenţa organelor publice locale de a 

adopta decizii în limitele legii, care ar ridica bunăstarea în 
comunitate, 
         - responsabilitatea în faţa cetăţenilor pentru soluţionarea 

problemelor locale. 
Transferînd pe umerii autorităţilor publice locale un şir de 

responsabilităţi, statul nu poate să se eschiveze totalmente de la 
soluţionarea problemelor locale. Guvernul central trebuie să asigure 
condiţiile social-economice necesare, să elaboreze strategii de 
dezvoltare durabilă a regiunilor, susţinînd la fel planurile strategice 
de dezvoltare economico-socială elaborate de regiuni în colaborare 
cu experţii internaţionali , naţionali şi locali, să stabilească stimulente 
pentru autorităţile locale.          
          Puterea cedată de Guvernul central administraţiilor locale 
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poate deveni reală numai dacă guvernele locale au capacitate fiscală, 
politică şi administrativă de a gestiona. În condiţiile actuale 
reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu 
societatea în contextul reformelor economice şi administrative 
desfăşurate, reprezintă un element cheie ce ţine de democratizarea 
ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană. 
          Unul din obiectivele prioritare în domeniul administraţiei 

publice, reflectate în cadrul strategic de reforme şi programul de 
activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 “Modernizarea ţării – 
bunăstarea poporului”, constau în lansarea procesului de 
descentralizare, fortificarea capacităţii instituţionale a structurilor din 
administraţia publică centrală şi locală, schimbarea rolului 
autorităţilor administraţiei publice în vederea eficientizării proceselor 
de administrare şi calităţii serviciilor publice prestate.  
 Reglementarea şi gestionarea serviciilor publice sub propria 

responsabilitate a administraţiei locale în interesul colectivităţilor 
locale, constituie un pas calitativ nou în evoluţia sistemului 
administraţiei publice locale şi alinierea la principiile Cartei 
Europene a Autonomiei locale [5.p.173].  
  Conform legislaţiilor adoptate în RM, este evident faptul, că 

de implementarea eficientă a procesului de descentralizare 
administrativă şi de corectitudinea măsurilor prevăzute pentru 
aceasta, depinde reuşita modernizării administraţiei publice, iar de 
această reuşită depinde întreaga dezvoltare a societăţii [2]. 

Dacă ne referim la teoriile şi practicile europene, observăm, 
că în ţările cu tradiţii democratice, funcţionarea sistemului de 
administrare este organizată pe nivele de administrare abilitate 
fiecare cu competenţe şi responsabilităţi clare. Elaborarea şi 
respectarea regulilor simple garantează buna funcţionare a sistemului 
de administrare, precum şi servicii publice de calitate pentru 
satisfacerea necesităţilor cetăţenilor. De asemenea, în ţările 
dezvoltate în prestarea serviciilor publice se ţine cont de capacitatea 
adminisrativă a autorităţilor respective. Dacă autorităţile dispun de 
capacităţile necesare intervine iniţiativa de decentralizare a prestării 
serviciului dat, astfel încît el să fie prestat de către nivelul de 
administrare cel mai apropiat de cetăţean. Regula de aur a 
descentralizării presupune că transferul de competenţă este însoţit în 
mod obligatoriu de resursele necesare prestării serviciului [5.p.134].  

Spre regret, în RM de aceste reguli nu se ţine cont. De fiecare 
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dată competenţele au fost „amestecate” şi dublate pentru fiecare 
nivel de administrare astfel încît să nu existe răspuns la întrebarea 
„de ce şi raionul, şi primăria au aceleaşi competenţe”. În legile 
existente nu este stabilit care este domeniul de interes regional şi cel 
de interes local.  

Stabilirea competenţelor, relaţiilor între nivelele de 
administrare şi regulile de transfer a competenţelor de la un nivel la 
altul sunt reglementate, de regulă, în legi speciale. Acestea sunt legi 
cadru ale descentralizării. Scopul unor astfel de legi este de a stabili 
concret şi exact competenţele pentru fiecare nivel de administrare 
încît să se evite suprapunerile. În scopul creării unui sistem bun de 
funcţionare a administraţiei publice locale, Parlamentul RM a 
adoptat la sfîrşitul anului 2006, Legea privind descentralizarea 
administrativă. Elaborarea legii a fost determinată de necesitatea 
consolidării autonomiei locale. Însă se poate de menţionat că varianta 
moldovenească a legii conţine multe deficienţe, deoarece are o 
înclinare mai mult spre conceptul de lege a descentralizării 
administrative, fără o analiză a impactului acesteia asupra 
adminisraţiei publice locale, ceea ce vor împiedica implementarea 
efectivă a ceea ce trebuie să fie descentralizarea. Legea nu stabileşte 
exact competenţele concrete ale autorităţilor publice locale de nivelul 
unu şi doi, nu sunt stabilite care competenţe urmează să fie exercitate 
prin cooperare şi care-s modalităţile de finanţare ale acestora.   

 Descentralizarea urmăreşte să ofere colectivităţilor teritoriale 
de bază o anumită autonomie permiţindu-le să-şi definească singure 
normele de acţiune şi să-şi aleagă modalităţile de intervenţie. 
Descentralizarea administraţiei publice duce la creşterea importanţei 
administraţiei publice. Acest lucru presupune o mai mare 
responsabilitate în fundamentarea veniturilor locale şi în stabilirea 
destinaţiilor acestor venituri. Pentru realizarea unei autonomii reale 
este necesar ca bugetele locale să dispună de surse de finanţare 
proprii, prin intermediului cărora să se poată asigura necesarul de 
resurse pentru acoperirea cheltuelilor generate de sarcini din ce în ce 
mai multe şi mai complexe [4].  

Autorităţile locale trebuie să dispună în cadrul politicii 
economice naţionale, de resurse financiare proprii adecvate, de care 
să poată dispune liber în cadrul competenţelor lor. Resursele 
financiare ale autorităţilor locale trebuie să fie proporţionale cu 
competenţele prevăzute de Constituţie sau de lege. Se consideră că, 
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dacă au capacitatea legală necesară, autorităţile locale pot să 
expluateze într-un mod mai eficient de cît agenţii organelor centrale 
impozitele şi celelalte venituri fiscale şi nefiscale. De asemenea, este 
de aşteptat ca autorităţile locale să demonstreze o mai bună 
înţelegere a priorităţilor locale în ceea ce priveşte cererea de bunuri 
şi servicii, şi astfel să folosească resursele economice şi financiare 
într-un mod mult mai productiv decît organele centrale.  

Pentru a se realiza autonomia financiară, colectivităţile locale 
trebuie să dispună de resuse proprii suficiente pentru a face faţă 
responsabilităţilor ce le revin, să-şi poată determina în mod liber 
veniturile şi cheltuielile. Autonomia financiară ale colectivităţilor 
locale are o dublă dimensiune:  
- dimensiune juridică, care constă în recunoaşterea unei libere puteri 

de decizie a autorităţilor locale, putere ce nu trebuie să fie 
împiedicată de un control foarte strict din partea statului. 
- dimensiune materială, care constă în posibilitatea colectivităţilor 

locale de a-şi asigura acoperirea cheltuielilor prin resurse proprii, 
fără să fie obligate să apeleze la transferuri din partea statului pentru 
a-şi echilibra bugetele [5.p.98].       

Gradul în autonomie locală a unei colectivităţi locale este, în 
strînsă legătură cu ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor 
bugetelor locale, dar acest criteriu nu trebuie absolutizat, deoarece 
există şi excepţii de state europene cu o democraţie locală extrem de 
dezvoltată, dar un sistem de finanţare centralizat al administraţiei 
publice locale. Ca urmare, autonomia financiară a colectivităţilor 
locale implică crearea unor sisteme ale finanţelor publice locale 
eficace, echitabile şi corelate cu necesităţile şi politicile de stat 
naţionale. 

Generalizînd putem expune, că descentralizarea reală în scopul 
unei autonomii locale eficiente, va contribui la apropierea 
cetăţeanului de autorităţi prin servicii publice calitative, fapt ce-i va 
trezi cetăţeanului-contribuabil cointeresarea să tindă spre servicii mai 
bune, mai variate, iniţiîndu-l prin achitarea contribuţiilor (prin 
impozite) la finanaţarea cheltuielilor legate de servicii publice. Astfel 
administraţia publică îşi va asuma o responsabilitate mai înaltă faţă 
de cetăţeni prin obligaţiile ce şi le propune. 
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SISTEMULUI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII 
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There are many systems of National Health Care and models of their 
finance in the field of international medical insurance. In this article are 
presented the most wideshread models of populations health care finance by 
means of Health Insurance. 

 
În componenţa oricărei societăţi, sistemul de sănătate publică 

este foarte important, pentru că el interesează întreaga populaţie a 
ţării. Printre factorii care influenţează esenţial performanţele acestui 
sistem, unul dintre cei mai importanţi este finanţarea lui. 

În sfera asigurărilor medicale internaţionale se cunosc mai 
multe sisteme de ocrotire a sănătăţii şi modele de finanţare a lor. De 
exemplu, Dumitru Lascu în teza  de doctor „Sistemul de asigurări 
sociale de sănătate din România (particularităţi la nivelul judeţului 
Tulcea)” se referă la următoarele patru tipuri de sisteme de ocrotire a 
sănătăţii[4]:  

1) Sistemul asigurărilor de sănătate în exclusivitate private 
(SUA) are ca specific cumpărarea de către patron sau de către 
asiguraţi a serviciilor de sănătate. Finanţarea costurilor, în 
consecinţa, este rezultatul contribuţiei individuale a asiguratului 
şi/sau a patronului. Furnizarea serviciilor de sănătate este exclusiv 
privată şi centrată pe profit. 

 Asistenţă medicală în SUA constă dintr-o reţea complexă şi 
multiramificată de executivi de stat şi individuali, de agenţii şi 
instituţii extinse pe întreg teritoriul ţării. Toate elementele acestui 
sistem au un singur obiectiv – prestarea serviciilor medicale. 
Sistemul ocrotirii sănătăţii în SUA este federal după conţinut: fiecare 
nivel al puterii de stat are o funcţie bine determinată în realizarea 
asistenţei medicale.  

Cincizeci de guverne statale urmăresc riguros dirijarea acestui 
sistem şi de aceea pot sa-i determine mai amplu structura 
fundamentală în statul său. În afară de aceasta, guvernele statale sunt 
responsabile de asigurarea cu fonduri suplimentare pentru 
menţinerea lui. În acest scop fiecare stat are un organ municipal 
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local.  
La nivel de municipiu conducerea îşi asumă responsabilitatea 

organizării reţelelor de instituţii sanitare. Majoritatea spitalelor de 
stat, numite „spitale obsteşti”, sunt dirijate de puterea locală şi sunt 
orientate spre asistarea populaţiei sărace.  

SUA cheltuieşte pentru ocrotirea sănătăţii mai mult decât orice 
altă ţară din lume.  

Afară de guvernul federal, de guvernele statelor independente 
şi puterile locale, sistemul ocrotirii sănătăţii este susţinut de fondurile 
asigurărilor şi contribuţiilor particulare.  

În SUA nu există un sistem unic de asigurare medicală 
naţională. Programele de stat prevăd doar asigurarea bătrânilor , 
invalizilor şi a unor grupuri de oameni săraci. Asigurarea medicală 
de stat programată şi cea individuală se deosebesc prin calitatea 
serviciilor şi sursele de finanţare, în dependenţă de mărimea salariilor 
lucrătorilor medicali. Persoanele care nu sunt asigurate medical, nu 
sunt însa lipsite totalmente de asistenţă medicală. Acestora li se 
acordă mai puţine servicii şi sunt asistaţi la un nivel mai scăzut. 
Multe dintre persoanele fără poliţe de asigurare primesc ajutor 
medical în spitalele şi clinicile de stat prin intermediul programelor 
ocrotirii sănătăţii, realizate de către statele independente, autorităţile 
locale sau de asigurările particulare, venite din fondurile de 
binefacere şi din donaţiile filantropice ale persoanelor solvabile. 
Asistenţa medicală este realizată de un sistem structural bine 
organizat la nivel local.  

Marea majoritate a populaţiei SUA dispune de asigurare 
medicală privată. Persoanele sub 65 de ani şi întreţinuţii lor sunt 
asiguraţi medical prin antreprenori (61 %) sau obţinând prin 
cumpărare poliţele individuale (13 %). O parte mica din populaţie 
este dublu protejata (prin asigurări de stat şi individuale), iar 14 la 
suta rămân în afara acestei protecţii.  

În SUA activează peste 1000 de companii, care pun la 
dispoziţie populaţiei poliţe de asigurare cu garanţia serviciilor 
medicale. Guvernul federal, de obicei, nu dirijează activitatea 
companiilor de asigurare. Deşi asigurarea medicală este un act 
benevol, el este stimulat de politica fiscală. Banii cheltuiţi de 
antreprenori pentru serviciile medicale constituie practic o parte din 
salariul medicului. Trebuie menţionat faptul ca aceste sume nu sunt 
impozitate.  
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În SUA se deosebesc mai multe tipuri de asigurare de sănătate, 
ce le oferă patronii salariaţilor.  

Cea mai răspăndită este „asigurarea compensatorie”. În acest 
caz patronul achită companiei de asigurare prima de asigurare pentru 
fiecare angajat, iar la survenirea cazului de asigurare, compania 
achită spitalului sau medicului 80% din cheltuielile necesare pentru 
tratarea cazului concret.  

O alternativa a acestui tip de asigurare este „asigurarea 
serviciilor dirijate”. Numărul de asiguraţi de acest tip creşte în ultimii 
ani. În cadrul unor astfel de asigurări, instituţiile medicale care 
colaborează cu companiile de asigurare primesc doar o sumă fixă 
pentru fiecare asigurat. 

În cadrul asigurărilor compensatorii instituţia medicală 
prestătoare de servicii medicale este interesată în atragerea 
pacientului şi prestarea de servicii medicale variate. În cadrul 
asigurărilor prin servicii dirijate instituţia medicală prestătoare de 
servicii medicale nu este interesată în acordarea unor servicii 
suplimentare.  

În ultimii 5-10 ani se acordă o atenţie deosebită şi se pune 
accentul pe atragerea unui număr tot mai mare de cetaţeni pentru 
asigurare dirijata, ca scop final fiind reducerea cheltuielilor pentru 
servicii medicale sau stoparea tempoului de mărire a cheltuielilor în 
sistemul medico-sanitar al SUA. [5].  

2) Sistemul naţional de sănătate reprezintă un alt model foarte 
răspândit, cunoscut şi sub denumirea de « Modelul Beveridge ». Este 
întâlnit în Marea Britanie, Italia, Grecia, Finlanda, Spania, Norvegia, 
Suedia.  

Marea Britanie a dezvoltat propriul ei Serviciul Naţional de 
Sănătate (SNS) pe parcursul a mai multor decenii. Serviciul Naţional 
de Sănătate este finanţat din impozite şi este menit să acorde servicii 
medico-sanitare complexe întregii populaţii. În anul 1990, Serviciul 
Naţional de Sănătate şi-a raţionalizat managementul SNS. Au fost 
definite 3 tipuri de autorităţi:  

– Autorităţi sanitare regionale,  
– Autorităţi sanitare districtuale,  
– Autorităţi de servicii medicale pentru familie.  
Bugetul este distribuit de catre Ministerul Sănătăţii autorităţilor 

sanitare regionale, care işi asumă responsabilitatea de coordonare şi 
alocare a resurselor între Autorităţile Sanitare Districtuale şi Fondul 
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medicinei generale. Acestea cumpără servicii medicale din spitale şi 
clinici, cerînd o cooperare constantă. Autorităţile Sanitare districtuale 
sunt finanţate de birourile regionale în dependenţă de necesităţile 
populaţiei. Populaţia poate cumpăra serviciile medicale ale 
instituţiilor medicale din districtul ei, districtele vecine sau din 
spitalele private independente, ţinînd cont de raportul calitate-preţ.  

Instituţiile medicale sunt finanţate în baza volumului de 
servicii medicale contractate prin ormarea bugetului anual.  

De serviciile asigurării facultative de asistenţă medicală 
beneficiază 10% din populaţie ca supliment sau ca alternativa la 
SNS. Deseori asigurarea facultativă de asistentă medicală acoperă 
plaţile pentru servicii în staţionar. [4, 5] 

Volumul serviciilor prin SNS acoperă cheltuielile pentru 
tratament la specialişti şi chirurgie urgentă.  

Principalele caracteristici ale sistemului sunt următoarele:  
• Resursele financiare se colectează din impozit;  
• Accesul populaţiei la serviciile de sănătate este gratuit;  
• Gestionarea sistemului se face de către stat;  
• Controlul este asigurat de către Guvern şi, în ultima instanţa, 

de către Parlament;  
• Furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu sunt salariaţi ai 

statului;  
• Sistemul de plata a furnizorilor de servicii medicale este per 

salariu sau per capita;  
• Furnizorii de servicii medicale de specialitate din unităţile 

sanitare cu paturi (spitalele), primesc un buget general (global);  
• Proprietatea asupra « mijloacelor de producţie » în acest 

domeniu este naţionala (publica).  
Sistemul naţional de sănătate are avantajul de a oferi, pe lângă 

gratuitatea accesului la serviciile medicale, şi o buna echitate sociala. 
Echitatea în sănătate în aceeaşi ţară se impune, deoarece exista, în 
cadrul populaţiei, grupuri sociale defavorizate, care prezintă cel mai 
mare coeficient de risc la boala şi cel mai mic acces la servicii de 
sănătate, daca aceasta s-ar acorda în sistem exclusiv privat. [1, 3] 

În consecinţa, pentru aceste categorii sociale defavorizate 
există şi cea mai mică şansa de supravieţuire.  

3)Sistemele de asigurări de sănătate (de tip Bismarck) 
reprezintă un alt model al serviciilor de sănătate, inspirat din 
legislaţia sociala germana din perioada 1882-1883. Sistemul este 
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răspândit în Franţa şi Germania şi stă la baza sistemului de asigurări 
sociale de sănătate implementat în România. [4] 

 Organizarea asigurărilor de asistentă medicală în Franţa 
trezesc un interes deosebit, deoarece se mai discută problema 
îmbinării asigurărilor obligatorii cu cele facultative de asistentă 
medicală şi socială.  

Asigurarea obligatorie în Franţa se efectuează în baza Casei 
Naţionale de asigurări şi 131 de case de baza (companii private). 
Casa Naţională este întreprindere de stat şi e reprezentată prin 
subdiviziunile sale în oraşe şi sate.  

Casa Naţionala de asigurări îmbina asigurările medico-sociale, 
şi are în funcţie:  

– Asigurări de asistentă medicală, inclusiv plata pentru 
medicamente, ajutor medical şi a concediilor de boala, asigură 
îndemnizaţii pentru concediu de îngrijire a copilului, îndemnizaţii în 
caz de invaliditate, în caz de accidente sau cazuri de deces la locul de 
munca;  

– Asigură coordonarea dintre diferite forme de aprovizionare 
cu servicii medicale: servicii generale, adăugătoare şi speciale;  

– Asigură bilanţul financiar al întregului sistem;  
– Încheierea contractelor cu diferiţi reprezentanţi ai 

specialităţilor medicale: terapeuţi, chirurgi, în ceea ce priveşte 
onorarul şi tarifele.  

– Controlul medical al bolnavilor îl efectuează medicii-
inspectori, care controlează daca întradevăr pacientul se află acasă, 
nu imită îmbolnăvirea, motivul de îmbolnăvire ce durează, daca nu 
exista necesitatea de a-l transfera la un grup de invaliditate.  

Casa de bază a asigurării medicale are următoarele funcţii:  
– Înregistrează toţi oamenii dintr-un anumit teritoriu, 

eliberează cartele de înregistrare;  
– Efectuează plăţi pentru îngrijiri de sănătate, pentru concedii 

de boala, pentru profilaxia bolilor sau tratamente de reabilitare la 
nivel de departament.  

– Coordonează riscurile din partea asiguraţilor.  
Exista as-numitele case mutuale, care suplinesc plăţile pentru 

cheltuieli medicale.  
Aproximativ 4,5 mln. francezi sunt ataşaţi la una dintre aceste 

case mutuale. Asigurările obligatorii  de sănătate despăgubeşte 70 % 
din cheltuieli pentru medicamente şi 80% de cheltuieli survenite 
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pentru asistenţă medicală. Casa mutuală suplineşte cele 30% şi 
respectiv 20 %. Casele mutuale sunt organizaţii necomerciale. Ele nu 
au ca scop obţinerea beneficiului în comparaţie cu casele de baza, 
care sunt aceleaşi companii de asigurare. Casele mutuale sunt 
finanţate din contul defalcărilor persoanelor ataşate la ea. 
Administrarea resurselor financiare se face solidar [3].  

În Franţa, orice persoana are liberă alegere a medicului şi a 
spitalului.  

În Franţa exista doua forme de asigurare de sănătate prin care 
este acoperită toată populaţia:  

– asigurare socială pentru angajaţi;  
– sisteme independente pentru întreprinzători individuali, în 

afara de cei din agricultură. 
În Franţa sunt înregistrate aproximativ 100 de companii de 

asigurare care practica asigurări facultative, inclusiv asigurări de 
sănătate.  

Particularităţile unui astfel de sistem pot fi sistematizate 
astfel:  

• Sursele de finanţare provin din cotizaţii lunare, obligatorii, 
plătite atât de asiguraţi cat si de angajatori (persoane fizice sau 
juridice);  

•Subvenţiile de la bugetul statului, din bugetul local sau din 
alte surse, completează fondul de asigurări sociale de sănătate;  

•Funcţionarea acestor fonduri de asigurări sociale de sănătate 
este non-profit;  

•Gestionarea si utilizarea resurselor se face de către casele de 
asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate încheie 
contracte cu asiguraţii (aspect care în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate din Moldova nu se întâmpla) asupra drepturilor si serviciilor 
ce vor fi acoperite dintr-o prima lunara de asigurare. Casele de 
asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizori de servicii 
medicale (aspect care se regăseşte în Moldova), care sunt persoane 
fizice şi/sau juridice.  

Asiguraţii în cadrul acestui sistem de asigurări de sănătate au 
libertatea de a opta şi de a schimba furnizorul de servicii medicale, 
daca nu sunt mulţumiţi de calitatea prestaţiei serviciului medical. 
[1,3] 

4) Sistemul de sănătate din fostele ţări socialiste europene 
(tip Semashko) a devenit de domeniul istoriei. Avantajele acestui 
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sistem sunt accesibilitatea şi echitatea, iar dezavantajele sunt 
calitatea mediocra a serviciilor prestate şi imposibilitatea de a se 
adapta la cerinţele moderne apărute prin progresul continuu ştiinţific 
şi organizatoric. În cadrul acestui sistem, performantele medicale 
sunt relativ înalte, dar cheltuielile pe care le implica sunt cele mai 
mari din Europa, pentru ca şi costurile administrării sale sunt mari.  

În orice tara dezvoltată din lume, sistemul medico-sanitar se 
bazeaza pe 3 criterii:  

1. Accesibilitatea şi calitatea serviciilor medicale,  
2. Satisfacerea intereselor pacientului,  
3. Remunerarea înalta a lucrătorilor medicali. [4] 
Funcţionarea reţelei de asigurare medicală natională este 

imposibilă fară participarea statului, patronatului, companiilor de 
asigurare, consumatorilor de servicii medicale şi furnizorilor de 
asistenţă medicală. Guvernele tot mai mult recunosc valoarea 
economică şi socială a îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei. Protecţia şi 
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei trebuie să fie asigurată prin 
intervenţii medico-sanitare, precum şi prin reformarea şi 
imbunătăţirea continuă a legislatiei privind asigurarea medicala, 
aceasta fiind oferită prin mecanisme private sau publice [5]. 

Pentru Republica Moldova sistemul de finanţare a asigurărilor 
medicale necesită schimbări radicale prin descentralizarea acumulării 
şi utilizării fondurilor de asigurări medicale obligatorii. Drept sursă 
de inspiraţie poate fi utilizată experienţa Franţei în acest domeniu sau 
a altor ţări, reprezentanţi sistemului de asigurări de sănătate (de tip 
Bismarck) , la fel poate fi utilizată experienţa originală a SUA. 

 
Referinţe bibliografice: 

1. Ulian G., Lascu D. Consideratii teoretice privind 
asigurarile de sanatate. Chisinau 2005. 

2. Cobzari L.,Visoţcaia T. Directiile de reformare a 
sistemului ocrotirii sanatatii in RepublicaMoldova. 
Chisinau 2003. 

3. Ciurel V. Asigurari si reasigurari: abordari teoretice si 
practice internationale, Editura AllBeck, Bucuresti, 2000 

4. Lascu D. Teza  de doctor „Sistemul de asigurări sociale 
de sănătate din România (particularităţi la nivelul 
judeţului Tulcea)” 



 159 

5. Idrechean V. Teza de doctor „Aspecte economice şi 
manageriale ale asigurării facultative de sănătate în 
Republica Moldova” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 160 

INFLUENŢA CRIZEI FINANCIARE MONDIALE 
ASUPRA SISTEMULUI BANCAR AL REPUBLICII 

MOLDOVA. 
 

Corina STAICU,  
Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 

 
The present paper is based on a subject that raises a huge interest of 

all of us concerning banking stability. Financial stability of the national 
banking system is controversial due to market globalization and integration 
which trigger the risks that are spread from one market to the other through 
intensive financial flows. Therefore we endeavor to analyse NBM figures 
and the most prominent views concerning this subject given its importance 
for our economy.     

 
Despre criza financiară mondială se discută în emisiunile TV, 

în publicaţiile de orice profil şi pe blog-uri. De fiecare dată apar 
câteva  întrebări:  

1.Ce este o criză? National Bureau of Economic Research 
defineşte criza ca fiind „o scădere semnificativă a activităţii 
economice pentru câteva luni reflectată în scăderea PIB, scăderea 
veniturilor individuale, reducerea nivelului ocupării, diminuarea 
producţiei industriale şi a consumului”. 

2.Ce este o criză financiară? După explicaţia dată de 
economistul Cristian Păun, criza financiară reflectă o neîncredere în 
sistemul financiar, o scădere semnificativă a volumului tranzacţiilor 
la bursă, o dereglare a mecanismelor de piaţă.                               

3.Ce este criza financiară de astăzi? După „Marea 
Depresiune” din 1929-1933 sau Căderea Sistemului de la Bretton 
Woods în 1971, ne confruntăm cu o criză localizată atât la nivelul 
ţărilor dezvoltate, cât şi la nivelul ţărilor în curs de dezvoltare. Criza 
actuală îşi are începutul în anii 88-89, în perioada căderii blocului 
comunist, a emigrării în SUA, când evoluţia tehnologică a facilitat 
realizarea schimburilor de mărfuri şi informaţie. În prezent nu doar 
SUA resimt efectele crizei, ci întreaga lume, întrucât SUA au fost un 
partener mondial avantajos şi de neevitat datorită lichidităţii pieţelor 
sale financiare.  

Economiştii identifică drept cauze ale crizei financiare 
„apariţia produselor financiare inovatoare”. În ţările dezvoltate, cu un 
sistem bancar bine structurat, iniţial a venit criza financiară, datorită 
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pieţii ipotecare, transferată la rândul său prin instrumete complicate 
ca CDS, CDO, MBS în alte forme de investiţii, care au creat 
turbulenţă pe piaţa financiară.  

 După Paul Krugman, laureatul Premiului Nobel pentru 
economie, actuala criză financiară, deşi nu va fi una chiar 
apocaliptică, ar putea avea consecinţe dramatice, asupra pieţei 
imobiliară, sistemului bancar şi inflaţiei. [1] 

4. Cum va fi afectată Republica Moldova de criză? Experţii de 
la IDIS „Viiotrul consideră că Republica Moldova ar putea să fie 
afectată de criza financiară în măsura în care este integrată în 
sistemul economic mondial. Criza financiară nu se va simţi în mod 
direct, întrucât Moldova nu a fost expusă la venituri de capital bazate 
pe instrumente financiare de ultimă oră. Moldova însă ia parte la 
procesul globalizării, fiind un „furnizor” de forţă de muncă în ţările 
străine. [2] 

Conform calculelor efectuate de publicaţia The Banker, care 
cuprinde  184 de ţări, evaluate după 25 indicatori de sănătate 
financiară şi economică, Republica Moldova a fost plasată pe locul 
cinci în lume după Indicele Mondial de Sănătate Financiară 2009. 
Potrivit noului model de risc financiar, Moldova, Chile, Bolivia şi 
Peru sunt mai puţin expuse riscului de a fi afectate de actuala criză 
financiară decât SUA, Marea Britanie sau Japonia. Republica 
Moldova are datorii externe foarte mici  (736 USD pe cap de 
locuitor), în comparaţie cu Ucraina, care are datorii de 171 000 dolari 
pe cap de locuitor. Băncile din Moldova au un coeficient înalt al 
raportului dintre capitalul bancar şi activele acestora - peste 17 %, 
precum şi un nivel redus de creditare. Împrumuturile bancare 
reprezintă 35 % din Produsul Intern Brut, în comparaţie cu SUA, 
unde împrumuturile bancare interne au atins niveluri de 230 % din 
PIB 

Reprezentantul permanent al FMI în  Moldova,  Johan 
Mathisen, afirma că poziţia Moldovei în top pe de-o parte denotă 
evoluţii pozitive în sistemul financiar al ţării, pe de altă parte, ea a 
fost obţinută graţie faptului că gradul de dezvoltare a sistemului 
financiar  moldovenesc rămâne în urma ţărilor avansate.  
         Criza financiară afectează economia Republicii Moldova nu 
prin canalele tradiţionale financiare, ci prin canale economice, cum 
ar fi şomajul sau reducerea remitenţelor de peste hotare.  Pe plan 
mondial criza financiară în diferite ţări treptat s-a transformat într-o 
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criză economică de proporţii,iar Republica Moldova importă deja 
efectele crizei economice din aceste ţări, fie că e vorba de Rusia, 
Ucraina,  Portugalia, Spania, Franţa, Germania, Irlanda, SUA. 
Pericolul se dtorează industriilor stopate în ţările, în care sunt 
angajaţi conaţionalii noştri, inclusiv în construcţii, industria hotelieră 
etc., în unele ţări salariile sunt reduse, în altele se procedează la 
concedieri de personal. 

Fondul de salarizare din Republica Moldova ( 22 de mlrd lei), 
este comparabil cu transferurile de peste hotare. Tot sistemul 
economic este dependent de remitenţe. [3] 

Ca un caz particular, voi analiza situaţia din sistemul bancar 
autohton. În condiţiile crizei financiare mondiale, sistemul bancar al 
Moldovei se evidenţiază printr-un înalt indicator al lichidităţii 
curente. Potrivit situaţiei din data de 28 februarie 2009, nivelul 
mediu al indicatorului lichidităţii pe întregul sistem bancar constituia 
30,98%, ceea ce este cu 1,07 puncte procentuale mai mult 
comparativ 28 februarie 2008. În acelaşi timp, nivelul normativ al 
acestui indicator, fixat de Banca Naţională a Moldovei, nu trebuie să 
fie mai mic de 20%. 

Pe fundalul lichidităţii înalte, nivelul mediu pe sistem al 

rentabilităţii activelor (ROA=
totaleactive

netprofit
, arată profitabilitatea 

băncilor), în data de 28 februarie 2009, a constituit 1,72 %, 
diminuindu-se comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008 cu 2,50 
puncte procentuale, constituind 4,22%.  Tendinţa descrescătoare a 
rentabilităţii activelor indică faptul că sistemul bancar este în 
dificultate. În acelaşi timp, lichidităţii curente înalte sau chiar 
excesive a sistemului bancar în condiţii normale nu-i corespunde un 
nivel înalt al multiplicatorului de capital, care a constituit în 2008 
5,21%, ceea ce este cu 0,09 puncte procentuale mai puţin comparativ 
cu 2007. Nivelul mediu pe sistem al rentabilităţii capitalului (ROE = 

ionarюaccapital

netprofit
,  a constituit la data de 29 februarie 2009 9,24%, 

diminuindu-se în raport cu aceeaşi perioadă a anului 2008 (24,59%) 
cu 15,35 puncte procentuale. 

De pe poziţiile acţionarilor băncilor rentabilitatea capitalului 
acţionar trebuie să fie, cel puţin, la un nivel cu rentabilitatea în baza 
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depozitelor bancare anuale în valută naţională. În prezent, această 
rentabilitate în unele bănci depăşeşte 25%.  

În tabelul 1 sunt arătaţi principalii indicatori ai bilanţului şi 
raportului privind rezultatele financiare pe grupuri de bănci. 

 
                                                                                                Tabelul 1 

Indicatori ai bilanţului şi raportului privind rezultatele 
financiare 
 

 
Sursa: revista Profit, ianuarie-februarie 2009  
 
Din analiza nivelurilor medii pe grupuri în tabele se vede că 

portretul descris mai sus a fost influenţat în sens negativ de către 
indicatorii medii ai grupului de bănci cu active de până la 1 mlrd. lei.  

La grupul de bănci cu active de peste 3 mlrd. lei, rentabilitatea 
medie a capitalului acţionar a constituit 28,41% în 2007 şi 26,78% în 
primele nouă luni ale anului 2008, depăşind rentabilitatea depozitelor 
amintită anterior, ceea ce este un bun indiciu pentru acţionari.  

La grupul de bănci cu active de la 1 mlrd. lei până la 3 mlrd. 
lei, rentabilitatea medie a capitalului acţionar a constituit 20,62% în 
2007 şi 19,05% în primele nouă luni ale anului 2008, neatingând 
nivelul de rentabilitate a depozitelor, dar depăşind nivelul inflaţiei, 
ceea ce poate fi satisfăcător pentru acţionari.  

La grupul de bănci cu active mai mici de 1 mlrd. lei, 
rentabilitatea medie a capitalului acţionar a constituit doar 5,12% în 
2007 şi 3,79% în 2008, ceea ce este cu mult mai puţin decât nivelul 
inflaţiei şi de aceea poate fi calificată drept nesatisfăcătoare. 
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Prezintă interes examinarea indicatorilor de marjă din tabelulul 
de mai jos.                                             

     Tabelul 2  
Indicatori de calcul ai eficienţei 
 

 
Sursa: revista Profit, ianuarie-februarie 2009  

 
Nivelurile medii pe sistem ale marjei procentuale nete (MPN) 

pentru 2007 şi pentru primele nouă luni ale anului 2008 au constituit 
5,12% şi, respectiv, 4,80%, ceea ce poate fi considerat satisfăcător. 
Descreşterea acestui indicator arată o dependenţă a sistemului bancar 
de dobânzi pe termen scurt. Însă un factor negativ este nivelul 
nesatisfăcător al marjei neprocentuale nete (MNPN), care a constituit 
-0,97% în 2007 şi care s-a înrăutăţit până la -1,88% în primele nouă 
luni ale anului 2008. În 2007 nivelul negativ mediu al MNPN a fost 
prezent în toate cele trei grupuri de bănci, majorându-se de la -0,38% 
la grupul cu cele mai mari active până la -0,45% la grupul mediu şi 
diminuându-se până la -2,08% la băncile din grupul cu active mai 
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mici de 1 mlrd. lei.  
Sensul negativ al MNPN vorbeşte despre aceea că cheltuielile 

administrative ale băncilor diminuează venitul net, obţinut de pe 
urma operaţiunilor active. O atare stare de lucruri este de nepermis 
pentru băncile cu un nivel scăzut de rentabilitate a activelor. În 
acelaşi timp, nivelul rentabilităţii activelor, de asemenea, s-a 
diminuat cu 3,98% după rezultatele pentru anul 2007 până la 3,02% 
în primele nouă luni ale anului 2008.  

Indicatorul marjei totale (MT) în 2008 a fost fixat la nivelul de 
2,84%. În grupul băncilor mari şi medii, sub nivelul respectiv se află 
doar Investprivatbank.  

Un indicator important pentru evaluarea potenţialei capacităţi 
de a atinge o rentabilitate înaltă a capitalului acţionar este cel al 
multiplicatorului de capital (EM).  

EM=
propriucapital

activetotal
+

propriiresurse

atraseresurse
  

Nivelul mediu ponderat al acestui indicator după mărimea 
activelor în 2007 a constituit 6,54, iar în primele nouă luni ale anului 
2008 – 6,36, ceea ce, în condiţiile unei lichidităţi curente înalte, se 
prezintă drept optim. Nivelul acestui indicator este mai mare de 7,5-
8. În condiţiile unui nivel scăzut al marjei totale, el poate să însemne 
deja nu sporirea capitalului, ci sporirea pierderilor. În condiţiile unui 
nivel redus al MT majorarea rezervelor minime obligatorii, „exodul” 
de depozite al persoanelor fizice şi, concomitent, al cererii de resurse 
de creditare din partea clienţilor, poate provoca nivelul negativ al 
MT. În această situaţie, băncile sunt nevoite să atragă depozite la 
termen cu cea mai înaltă  rată a dobânzii, ceea ce, pe lângă creşterea 
cheltuielilor pentru dobânzi, va atrage şi creşterea cheltuielilor pentru 
organizarea publicităţii. Însă este puţin probabilă compensarea 
creşterii acestor cheltuieli în contul majorării dobânzii la credite, dat 
fiind condiţiile dure de luptă pentru clienţi. Dacă mai adăugăm şi 
necesitatea majorării reducerilor pentru pierderi în cazul creditelor şi 
altor active, care este destul de posibilă în condiţii de criză, 
indicatorul MT, din unul uşor pozitiv, poate lesne să se transforme în 
unul negativ. Şi atunci, cu cât mai mare multiplicator de capital a 
avut banca, cu atât mai mari vor fi pierderile. De aceea, din grupul 
băncilor mari atrage atenţia Moldindconbanк, cu un nivel al 
multiplicatorului de capital care a crescut de la 8,44 în 2007 până la 
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9,83 în 2008, pe fundalul diminuării MT de la 3,60% până la 2,54%. 
În grupul băncilor medii, o situaţie periculoasă s-a creat în cazul 
Investprivatbank, care a înregistrat, în perioada de referinţă, o 
creştere a multiplicatorului de capital de la 7,69 până la 10,25 pe 
fundalul diminuării MT de la 1,38% până la 0,21%. [5] 

Judecând după rezultatele activităţii în 2008, băncile arată 
destul de reuşit, întrucât au fost înregistrate şi creşteri, dar dacă vom 
compara cu dinamica anilor precedenţi, apoi dezvoltarea s-a stopat. 
În 2007, creşterea activelor a fost de 40%, în 2008 – de 22,7%, dintre 
care cele lichide au crescut cu 28,6%, comparativ cu 39% în 2007.  

Portofoliul de depozite a crescut cu 18% (faţă de 34%), în 
special în contul persoanelor fizice, iar cel de credite – cu 19% 
(52%). Principalii consumatori au fost persoanele juridice. Dinamica 
de succes a indicatorului a avut de suferit în a doua jumătate a anului, 
în special, în trimestrul patru, când indicatorii au înregistrat minusuri, 
cu excepţia celor privind capitalul normativ şi capitalul acţionar. 

Marile bănci s-au confruntat cu problema refluxului de capital 
atras: Moldova-Agroindbank (portofoliul de depozite al căreia s-a 
diminuat cu 10,5%), Moldindconbank (-7,2%), Banca Socială (-
6,6%), Banca de Economii (-2,3%) şi Mobiasbancă (-1,7%). 

Majoritatea băncilor din sistemul bancar, în condiţiile situaţiei 
instabile, au greşit când în loc să-şi promoveze avantajele, au început 
să-şi reducă bugetele pentru publicitate.  

Reducerea activităţii de creditare şi a fluxurilor de bani, atât de 
peste hotare, cât şi de la agenţii economici, continuarea refluxului de 
bani din depozite, mai devreme sau mai târziu va introduce corective 
în activitatea băncilor şi nu în direcţia pozitivă. [7]  

Oare pentru cât timp au băncile rezerve de bani şi nu numai 
pentru a menţine o situaţie stabilă? 

Reducerea nivelului rezervelor obligatorii va ajuta la 
redresarea situaţiei. BNM va reduce marja timp îndelungat şi în mici 
porţii. În general, perspectivele băncilor nu sânt atât de pesimiste. [6]  

În concluzie putem afirma că băncile autohtone au resimţit din 
plin lovitura crizei, iar despre situaţia fiecărei bănci vorbeşte 
publicitatea pe care o promovează: cu cât mai disperată e publicitatea 
băncilor pentru atragerea depozitelo şi cu cât mai mare e rata la 
depozite, cu atât mai grea e situaţia în banca respectivă. Cea mai 
mare problemă pentru bănci ţine de piaţa imobiliară. Practic, toate 
băncile erau într-un mod sau altul implicate în finanţarea proiectelor 
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imobiliare, iar în momentul în care brusc s-au stopat vânzările 
apartamentelor, multe proiecte imobiliare, aflate doar la faza 
incipientă, sunt conservate, iar o parte importantă din creditele 
acordate de bănci a devenit neperformantă. Cetăţenii au devenit 
foarte reticenţi în deschiderea depozitele bancare, iar unele bănci au 
sistat complet activitatea de creditare, devenind, totodată, foarte 
severe cu debitorii şi majorând, acolo unde contractul permite, ratele 
dobânzilor la credite.[4] Am putea concluziona că sistemul este în 
criză de lichidităţi, cu toate că statistica BNM arată contrariul. BNM 
va trebui să monitorizeze permanent situaţia pe piaţa bancară şi să 
intervină, în caz de necesitate, pentru a nu permite manifestarea 
efectelor crizei financiare mondiale asupra sistemului bancar 
autohton. 
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PROBLEMELE PIEŢEI DE ASIGURĂRI LA ETAPA 
ACTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 

 
 Irina MIRCOS, 

 Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 
La marché d’assurance dans ce moment se confronte avec beaucoup 

de problemes, par exemple: l’absence de legislation adéquat, la capacité 
financière reduit dans le cas de dédommagement, l’offre des services 
insuffisant divers, l’absence des personnes spécialisées et autres. Si cette 
probleme se résoudra, alors la marché d’assurance prospéra. 

 
În Republica Moldova, începând din anul 1991, activitatea de 

asigurare se desfăşoară prin intermediul societăţilor de asigurare şi al 
societăţilor de asigurare-reasigurare. La activitatea de asigurare mai 
participă şi societăţile de intermediere, care negociază şi contractează 
asigurări şi reasigurări sau acordă alte servicii de specialitate pentru 
societăţile de asigurare. Piaţa naţională a asigurărilor dispune de un 
anumit nivel de competitivitate, deşi nu se află în fază de maturitate, 
din acest punct de vedere. Cu toate acestea activităţile din sfera 
asigurărilor, specifice economiei de piaţă, au cunoscut în ultimii ani 
în Republica Moldova o extindere esenţială, ca urmare a constituirii 
şi funcţionării unui număr considerabil de societăţi comerciale de 
asigurare, extinderii diversităţii serviciilor de asigurare, anterior 
necunoscute economiei naţionale. Actualmente sunt formate deja 
bazele pentru protejare prin asigurare a intereselor patrimoniale ale 
populaţiei, agenţilor economici şi statului. Dar toate acestea sunt 
insuficiente, deoarece la momentul actual piaţa asigurărilor din 
Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme.  

Dacă ţinem seama de numărul societăţilor de asigurare, oferta, 
care o constituie la etapa actuală 33 de Companii de Asigurări, este 
mare numai în aparenţă, capacitatea lor financiară fiind însă total 
insuficientă pentru a susţine riscurile cu care sunt confruntaţi 
potenţialii asiguraţi. Societăţile se confruntă cu un proces de 
fărămiţare a activităţii de asigurare, cu consecinţe care pun în pericol 
încrederea în întreaga piaţă a asigurărilor. Îngrijorătoare, în acest 
proces, este capacitatea profesională şi financiară scăzută a 
majorităţii noilor societăţi, consecinţă a componenţei acţionariatului 
acestora, dată de preponderenţa capitalului investit de persoane 
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fizice. Aceasta îşi pune amprenta pe întreaga organizare şi pe 
modalităţile de lucru adoptate de societăţile de asigurări, lipsindu-le 
asistenţa tehnică şi programele de reasigurare necesare, aşa încât 
societăţile de asigurare devin vulnerabile în cazul apariţiei riscurilor 
asumate.  

O altă caracteristică a pieţei autohtone constă în faptul că un 
număr mic de societăţi de asigurare şi/sau reasigurare concentrează 
cea mai mare parte a activităţii. 

Oferta este concentrată pe un număr restrîns de operatori şi 
produse, dar în acelaşi timp îmbucurător este faptul că există tendinţa 
spre diversificarea palatei produselor de asigurare. 

Societăţile care vin însă cu marele noutăţi pe piaţă sunt 
societăţile de asigurare cu capital străin, care încă nu constituie o 
concurenţă serioasă pentru cele autohtone, ceea ce ne demonstrează 
încă o dată Companiile de Asigurări naţionale mai au de lucrat la 
acest capitol. 

Societăţile de asigurare s-au orientat, în principal, către 
asigurări de persoane, altele decât cele de viaţă, către asigurări 
împotriva incendiilor şi altor calamităţi, care afectează bunurile, 
asigurări de viaţă şi asigurări pentru autovehicule. 

Domeniile mai puţin acoperite sunt cele privind asigurările de 
aviaţie, asigurările transportului feroviar, motivele fiind multiple, 
lipsa legislaţiei, existenţa unei cereri reduse, riscul ca rata daunei să 
fie foarte mare etc. 

Din punct de vedere al capitalului social, observaţia care poate 
fi făcută este că multe dintre societăţile de asigurare sunt 
subcapitalizate, cu excepţia cîtorva care dispun de capitaluri ce pot fi 
considerate suficiente pentru stadiul actual. Astfel, în ciuda 
numărului relativ mare de societăţi de asigurare, datorită puterii 
financiare reduse a acestora, capacitatea totală de asigurare a pieţii 
naţionale este restrînsă. Riscurile asigurabile mari (cum ar fi cazul 
flotei aeriene sau a transportului feroviar) obligă la reasigurare, iar 
pentru reasigurare pe piaţa internaţională, deoarece pe piaţa naţională 
persistă imposibilitatea rezistenţei financiare, contează foarte mult 
credibilitatea de care se bucură respectiva societate. [1] 

O altă problemă pe care societăţile de asigurare ar trebui să o 
considere destul de importantă pentru a putea fi rezolvată în cel mai 
scurt timp, se referă la lipsa personalului calificat. 

Referitor la aceasta ar fi imposibil să nu remarcăm inexistenţa 
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unei organizaţii sau a unei asociaţii pentru formarea personalului 
specializat în domeniul asigurărilor, ceea ce pare paradoxal pentru o 
ţară cu un număr semnificativ de societăţi de asigurare şi de 
intermediere şi cu un domeniu al asigurărilor în plină evoluţie. 
Problema personalului este o problemă comună tuturor asigurărilor, 
fiind unul dintre factorii de care depind performanţele societăţilor de 
asigurări. 

Cu toate încercările statului spre modificare şi perfecţionare a 
sectorului naţional de asigurări, acesta încă nu corespunde pe deplin 
necesităţilor economiei naţionale, şi din faptul că: 

 Nu sunt reglementate de către stat modalităţile de 
includere în rezervele de asigurare a primelor de 
asigurare subscrise, precum şi cele de trecere la 
încasări ale celora eliberate din aceste rezerve, nefiind 
reglementate în acest sens toate cheltuielile şi 
veniturile provenite din activitatea de asigurare; 

 Sunt insuficiente sursele financiare proprii ale 
asiguratorilor autohtoni din cauza lipsei cadrului 
regulatoriu vizând plasarea potenţialului financiar 
deţinut de către asigurători; 

 Sporirea rezervelor proprii şi acumularea rezervelor de 
asigurare a societăţilor de asigurare este frînată de 
evoluţia relativ insuficientă a operaţiunilor de 
asigurare. La rândul său, ea depinde nu numai de 
starea generală a economiei, dar şi de perfecţionarea 
cadrului regulatoriu a asigurărilor, extinderea 
asigurărilor de viaţă, a asigurărilor mutuale, a pensiei 
complementare, precum şi de cadrul regulatoriu al 
impunerii.[3] 

Deasemenea putem menţiona că în determinarea direcţiilor 
prioritare de dezvoltare a asigurărilor, nejustificat sunt susţinute 
societăţile de asigurare ramurale, care au o influenţă tot mai sporită 
asupra constituirii unei pieţe a asigurărilor refractante şi stagnante. În 
rezultatul abordării neprofesionale a problemelor din partea 
departamentelor şi din lipsa funcţiilor şi împuternicirilor necesare, 
prin care autoritatea abilitată ar reglementa mai eficient asigurările, 
se intensifică tentativele de a pune în aplicare noi tipuri de asigurări 
prin efectul legii, ele fiind bazate pe interese ramurale şi 
departamentale. 
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      Prin urmare, în structura asigurărilor care a fost înregistrată în 
anul 2008, cmporativ cu anul 1999, s-a produs o diminuare 
considerabilă a cotelor deţinute de toate tipurile de asigurări aplicate, 
cu excepţia asigurărilor obligatorii şi ale celor facultative de 
răspundere civilă, ale cărora cote s-au majorat corespunzător cu 6,9% 
şi cu 16,8%. Astfel în prezent circa 60 la sută din piaţa de asigurări 
revine asigurărilor auto. Însă şi aici există un şir de aspecte ce 
necesită a fi perfecţionate şi optimizate. Aceasta se referă, inclusiv, 
la rolul Biroului de Motoare „Cartea Verde”, înfiinţat recent în ţară 
de către trei companii moldoveneşti: Moldasig, ASITO şi Moldova-
Astrovaz.[2] 

Mai putem menţiona deasemenea că capacitatea financiară 
redusă a sectorului de asigurări nu permite acoperirea daunelor de 
proporţii mari, generează cheltuieli bugetare suplimentare, pentru 
lichidarea pagubelor cauzate de calamităţile naturale şi de avariile de 
natură tehnogenă. 

Dinamica şi proporţiile evoluţiei pieţei asigurărilor depăşesc 
considerabil tentativele timide de reglementare de către stat a 
activităţii de asigurare. În sfera determinării şi promovării de către 
stat a politicii de asigurare este prezent separatismul departamental. 
Deaceea problemele ce persistă în activitatea de asigurare nu sunt 
reflectate în unele programe de stat. Problemele asigurărilor nu s-au 
abordat corespunzător în procesul când Republica Moldova a obţinut 
calitatea de membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi în 
procesul de realizare a acordului privind parteneriatul şi colaborarea 
dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ceea ce are un 
impact foarte negativ asupra pieţei de asigurări din Republica 
Moldova. 

Statutul actual, atribuţiile şi baza legislativă a autorităţii de 
administrare a asigurărilor nu sunt adecvate sarcinilor şi problemelor 
existente faţă de această instituţie, şi drept consecinţă eficienţa 
acesteia este foarte redusă, mai ales în situaţia când se produce o 
convergenţă accentuată dintre sectorul de asigurări şi cel bancar. 

Perspectivele sporirii cererii la serviciile de asigurare în 
condiţiile când este redusă capacitatea de cumpărare a cetăţenilor din 
Republica Moldova nu inspiră optimism. Veniturile mici ale 
populaţiei constituie unul din factorii limitativi în extinderea 
produselor de asigurare. 
       La începutul anului 2008 în registrul de stat erau înmatriculate 
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33 de societăţi de asigurare. În pofida numărului mare de asigurători, 
rolul acestora în economie este nesemnificativ. Potrivit unor estimări 
preliminare, piaţa de asigurări din Moldova este evaluată la circa 73 
mln euro, pe când cea a României este de peste 2 mlrd euro, iar cea a 
Ungariei de 3,5 mrld euro.[4] Potrivit experţilor, întregul volum al 
pieţei asigurărilor din Moldova poate fi comparat cu venitul unei 
singure companii de telefonie mobilă autohtonă. Dacă e să ne referim 
la un indicator precum raportul serviciilor de asigurare la numărul de 
locuitori, atunci în comparaţie cu Republica Moldova, acest 
coeficient este de 8 ori mai mare în România, de 30 de ori – în 
Ungaria, iar în Belgia – de 160 de ori. Ponderea asigurărilor în PIB-
ul ţării noastre a constituit – în anul 2006 – 1,27%, iar în 2007 – de 
1,36%. Pe parcursul următorilor trei-cinci ani, se preconizează ca 
acest indice să crească până la 2,5% din PIB, ceea ce este încă 
insuficient pentru atingerea nivelurilor europene. Spre comparaţie, în 
ţările europene acest indicator constituie 8-10 la sută, iar în SUA – 
14 la sută. [2] În opinia reprezentanţilor de la Uniunea asigurătorilor, 
cifrele respective demonstrează totuşi existenţa potenţialului de 
dezvoltare a pieţei autohtone de asigurări, dar care poate creşte atât 
din contul popularizării serviciilor oferite de companiile de asigurări, 
cât şi în urma lansării unor noi servicii obligatorii de asigurări.  

Alt factor cu impact negativ asupra sectorului naţional de 
asigurări este determinat de imposibilitatea de a prognoza dinamica 
preţurilor la bunuri, fiind astfel create dificultăţi în procesul de 
determinare a primelor de asigurare, precum şi de faptul că piaţa 
financiară se află încă în fază incipientă. 

O altă problemă importantă legată de sectorul de asigurări de 
persoane, de bunuri şi de răspundere civilă priveşte dimensiunile 
acesteia. Elementul hotărâtor care defineşte dimensiunea acestui 
sector este cererea de asigurare, care la rândul său este determinată, 
pe de o parte de numărul potenţialilor asigurabili, persoane fizice şi 
juridice, şi de convingerea acestora despre utilitatea şi oportunitatea 
contractării unei asigurări, iar pe de altă parte, de puterea economică 
a persoanelor juridice şi fizice care optează pentru contractarea unei 
asigurări, astfel toate acestea la rîndul lor constituie impedimente 
considerabile spre o desfăşurare normală. 

 Prin urmare în concluzie dacă aceste probleme se vor lua în 
considerare şi se va tinde spre eliminarea lor piaţa asigurărilor din 
Republica Moldova va simţi o prosperare semnificativă. Iar una din 
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direcţiile cele mai importante de activitate în anul 2009 pentru 
Uniunea asigurătorilor se consideră crearea unei baze speciale de 
date, ce va conţine informaţii despre registrele agenţilor de asigurări, 
precum şi alte date care ulterior vor putea fi folosite în scopul 
soluţionării unor situaţii litigioase, dar şi la elaborarea şi adoptarea 
tarifelor de asigurare, astfel realizarea şi a acestui scop va fi 
deasemenea un imbold pozitiv pe piaţa asigurărilor. 

Totodată putem menţiona că odată cu soluţionarea problemelor 
cu care se confruntă piaţa asigurărilor, va avea de cîştigat întreaga 
societate, deoarece nimeni nu este asigurat că ceea ce deţine astăzi: 
sănătate, anumite bunuri sau chiar viaţa, în viitorul apropiat nu va 
suporta un oarecare eveniment ce va duce la pierderea lui.   
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PARTICULARITĂŢILE PRELUCRĂRII BUGETULUI 
VÎNZĂRILOR LA EDITURI ŞI ÎNTREPRINDERI 

POLIGRAFICE 
 

Rita LUNGU,  
Catedra Finanţe şi Evidenţă contabilă 

 
La planification du voume des vendes et des prix des produits 

éditoriaux représente l’une des problèmes de base du traitement du budjet 
des vendes aux maisons d’édition et aux entreprises polygraphiques. Celle-
ci dépend‚ en générale‚ de la planification des revenues de la réalisation 
des tirages et de l’exécution des travaux et de la prestation des services. 

Dans cet article on décrit les particularités de planification du 
volume des vendes aux entreprises polygrqphiques et la problème 
d’optimisation du assortiment comme moyen d’eficacité de l’activité des 
entreprises. 
 

Una din problemele de bază ale prelucrării bugetului vînzărilor 
reprezintă asigurarea fundamentării şi realităţii prognozei volumului 
vînzărilor şi preţurilor la produse, mărfuri, lucrări şi servicii. 

În acest articol vom vorbi despre particularităţile specifice ale 
prognozării volumului vînzărilor la edituri şi întreprinderi 
poligrafice.  

Principalele surse de venit, şi respectiv obiectele de prognozare 
la etapa prelucrării bugetului pentru edituri reprezintă: 
1) veniturile din realizarea tirajelor de ziare, reviste, cărţi editate şi 
de alte produse editoriale; 
2) veniturile din publicarea reclamei şi anunţurilor individuale; 
3) veniturile din efectuarea diferitor tipuri de lucrări editoriale pe 
baza contractelor de antrepriză (de exemplu pregătirea originalelor-
machete); 
4) veniturile din acordarea serviciilor aparte pe baza contractelor de 
acordare a serviciilor cu plată, în special, a serviciilor de redactare, 
corectare, ş.a. 
5) şi, de asemenea, veniturile din alte activităţi comerciale, 
prevăzute de statutul editurii. 

Pentru prelucrarea bugetului vînzărilor e necesar de efectuat o 
prognoză a volumui fizic a fiecărei surse indicate şi a preţurilor 
posibile la mărfurile, lucrările şi serviciile corespunzătorare. Desigur, 
volumul fizic depinde direct de preţ. Doar cu cît preţurile sînt mai 
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înalte, cu atît, de regulă, va fi mai mică cererea la produsele, 
lucrările, serviciile întreprinderii date. 

Veniturile din realizarea cărţilor, revistelor, ziarelor editate şi 
altor produse poligrafice reprezintă principala sursă de venit a 
editurii. Totodată, la majoritatea editurilor care fabrică ziare, reviste 
şi alte mijloace de informare în masă, aceste venituri se compun din 
2 părţi: o parte a tirajului se distribuie prin abonare, iar altă parte se 
vinde cu amănuntul (prin intermediul punctelor comerciale proprii, 
prin intermediari sau prin intermediul organizaţiilor specializate, care 
procură o parte din tiraj cu ridicata de la editură). Numărul abonaţilor 
şi cota comerţului cu amănuntul în structura tirajului depinde, în 
mare măsură, de tipul ediţiei şi de caracterul scopului grupului-ţintă 
şi, de asemenea, de conjunctura pieţii. 

La baza prelucrării bugetului vînzărilor în privinţa prognozării 
volumului tirajelor realizate stă politica de tiraj a editurii. Cu alte 
cuvinte, conducerea editurii, trebuie, mai întîi de toate să determine 
tirajul optimal al fiecărei ediţii şi să stabilească structura raţională a 
tirajului, ţinînd cont atît de factorii interni cît şi externi, care pot să 
influenţeze asupra activităţii editurii în perioada planificată. La baza 
formării politicii de tiraj şi de preţ trebuie să stea cercetările de 
marketing. 

În primul rînd, e necesar de apreciat starea cererii curente şi 
planificate la producţia editorială. De exemplu, dacă este vorba 
despre o ediţie, care total sau parţial se distribuie prin abonare, 
trebuie de analizat cîţi abonaţi sînt în prezent, care este dinamica 
numărului abonaţilor (se măreşte oare numărul lor sau, dimpotrivă, 
dispare interesul pentru ediţie), există oare premise de modificare a 
acestei dinamici (de exemplu dacă a apărut o nouă ediţie, analogică 
celei pe care o fabrică editura Dstră, este probabil că o parte din 
abonaţi vor prefera să aboneze în viitor noua ediţie concurentă). 

În al doilea rînd, trebuie de făcut analiza mediului 
concurenţial, cu atît mai mult că ea este legată indisolubil de analiza 
cererii. Mai întîi de toate, trebuie de clarificat, dacă sînt în prezent şi 
dacă vor apărea în viitor ediţii analogice sau măcar aproape de 
tematica celor pe care le fabrică editura Dstră. Dacă există aşa ediţii 
trebuie de făcut o analiză comparativă: 
a) a ediţiei acestei edituri cu ediţia concurentă – pentru a clarifica 
avantajele şi neajunsurile ediţiei acestei edituri, doar avantajele ar 
putea fi folosite la efectuarea campaniilor de publicitate pentru 
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menţinerea abonaţilor vechi şi atragerea clienţilor noi; 
b) acestei edituri cu concurenţii, adică de clarificat, de ce avantaje 
dispun nu numai ziarele, revistele, cărţile acestei edituri, dar şi chiar 
însăşi firma, şi prin ce concurenţii sînt mai puternici decît editura (de 
exemplu, situaţia financiară a concurentului poate fi mai stabilă, 
decât a Dstră, el poate să dispună de o bază tehnico-materială mai 
puternică, ş.a.m.d.). 

În rezultatul unei astfel de analize se poate obţine o închipuire 
clară despre locul acestei edituri pe piaţă şi, respectiv, despre 
perspectivele ei de dezvoltare de mai departe şi ale politicii raţionale 
de tiraj şi preţ. Doar firma-lider sau firma monopolistă poate să 
dicteze condiţiile sale: să stabilească preţuri destul de mari, să fabrice 
ziare şi reviste în tiraje mari ş.a.m.d. Firma mai mică sau începătoare 
trebuie să ţină cont de conjunctura formată a pieţei, adică la formarea 
politicii de preţ trebuie să se orienteze pe preţurile concurenţilor mai 
mari şi mai puternici, iar la formarea politicii de tiraj trebuie să se 
orienteze numai pe cota pieţei, pe care firma poate real să o 
„recucerească” de la concurenţi, sau numai pe acea nişă pe care alte 
edituri au prognozat-o (adică pe acele segmente ale pieţei, pe care 
există o cerere nesatisfăcută, care poate satisface anume producţia 
acestei edituri). 

În cazul cînd o parte semnificativă de tiraj se realizează prin 
abonare, volumul prognozat al tirajului poate fi corectat, ţinînd cont 
de rezultatele campaniei de abonare. Doar abonarea se începe cu 
mult mai înainte de perioada corespunzătoare – să zicem, pentru anul 
2009 abonaţii vor începe să se aboneze deja în septembrie-octombrie 
anul 2008 sau chiar mai devreme. Însă, în acest caz, la întocmirea 
bugetului vînzărilor şi ca urmare la prelucrarea bugetului mişcării 
mijloacelor băneşti trebuie de ţinut cont de faptul, că realizarea prin 
abonare duce la formarea fluxurilor financiare specifice:  
- veniturile în bugetul vînzărilor şi raportul prognozat de profit şi 
pierderi, cît şi în evidenţa contabilă, trebuie recunoscute prin metoda 
calculării, adică lunar în limita expedierii efective a ziarelor şi 
revistelor abonaţilor; 
- iar mijloacele băneşti de la abonaţi, care se reflectă în bugetul 
mişcării mijloacelor băneşti vor fi încasate pînă la prima expediere 
acestuia a numărului corespunzător de ziar sau revistă. 

În special, dacă perioada planificată este anul calendaristic, la 
începutul anului, campania de abonare pentru abonarea anuală şi 
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pentru abonarea pentru prima jumătate a anului va fi deja terminată, 
şi mijloacele băneşti încasate de la abonaţi vor fi înregistrate în 
contul editurii, adică vor fi reflectate în bugetul mişcării mijloacelor 
băneşti în calitate de sold al mijloacelor băneşti la începutul 
perioadei planificate (dacă la acest moment ele încă nu vor fi 
cheltuite total sau măcar parţial). Totuşi, în bugetul vînzărilor, 
inclusiv şi pentru scopul formării raportului planificat de profit şi 
pierderi, trebuie lunar de reflectat numărul exemplarelor de ziare şi 
reviste, pentru care este deja făcută abonarea, şi de asemenea, suma 
veniturilor din vînzarea acestor ziare şi reviste prin metoda calculării.  

Dacă tot tirajul sau măcar o parte din el se realizează nu prin 
abonare, dar cu amănuntul (sau cu ridicata firmelor şi antreprenorilor 
individuali, care, drept urmare, vor vinde ediţiile cu amănuntul), la 
prelucrarea bugetului vînzărilor, trebuie să reieşim din aceea, care 
parte din tiraj va fi transmisă efectiv cumpărătorilor într-o lună sau 
alta, iar la prelucrarea bugetului mişcării mijloacelor băneşti trebuie, 
de asemenea, de luat în consideraţie condiţiile colaborării cu aceşti 
cumpărărtori. Doar, dacă în cazul realizării cu amănuntul are loc 
schimbul direct al mărfurilor în bani, adică veniturile formate prin 
metoda calculării, coincid cu mărimea fluxului de mijloace băneşti 
întrate la firmă, atunci, în cazul vînzării cu ridicata a ediţiilor sau prin 
intermediar, plata poate fi efectuată fie peste o anumită perioadă 
după expediere (dacă în contract este prevăzută amînarea plăţii), fie 
pînă la expediere (dacă în contract este prevăzut plata unui avans de 
către cumpărărtor). 

În practică, multe edituri fabrică multe tipuri de produse, de 
exemplu, concomitent se ocupă cu fabricarea mai multor denumiri de 
ziare şi reviste (e posibil, chiar şi de tematică diferită) şi, posibil, mai 
desfăşoară şi activitate de editare a cărţilor. La întocmirea bugetului, 
desigur, trebuie de ţinut cont de particularităţile fiecărui tip de 
activitate, adică trebuie de prevăzut în bugetul vînzărilor capitole 
pentru calculul volumului vînzărilor şi veniturilor pentru fiecare tip 
de ediţie, ţinînd cont de specificul vînzării lor, grupului-ţintă şi altor 
factori.  

Pe lîngă veniturile din fabricarea proprie a ziarelor, revistelor 
şi altor produse, editurile pot obţine şi alte venituri, îndeplinind 
lucrări editoriale, prestînd servicii de redactare, corectură, 
amplasarea reclamei şi anunţurilor, şi, de asemenea, efectuînd alte 
tipuri de activităţi, dacă acestea sînt prevăzute de statutul editurii. 
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În multe edituri, care fabrică ediţii periodice, veniturile din 
amplasarea reclamei adesea presupun în sine venitul de bază după 
mărimea, care depăşeşte suma încasată din vînzările cu amănuntul şi 
realizarea tirajului prin abonare. Mai mult decît atît, există ediţii, care 
se distribuie gratuit cititorilor, adică sînt în totalitate finanţate din 
contul amplasării reclamei. 

La prelucrarea bugetului vînzărilor trebuie de prevăzut şi 
calculul veniturilor presupuse din astfel de lucrări şi servicii. La 
prognozarea volumului lor, trebuie de cercetat câte contracte pentru 
lucrări şi servicii asemănătoare s-au încheiat în anul trecut, şi de 
întocmit o prognoză, reieşind din dinamica studiată. De asemenea, 
trebuie de ţinut cont şi de modificările conjuncturii pieţei, care au loc 
în momentul prelucrării bugetului sau care se aşteaptă în perioada 
planificată.  

Întreprinderile poligrafice, de regulă, în practică, desfăşoară 
activitatea sa obişnuită pe 3 direcţii: 
a) îndeplinirea lucrărilor pe bază de contract de antrepriză cu 
transmiterea rezultatelor clientului, adică executarea poligrafică a 
tirajelor pe baza comenzilor editurilor; 
b) fabricarea producţiei proprii; 
c) acordarea serviciilor de producţie de organizaţiile terţe, de 
exemplu, cum ar fi tăierea hîrtiei sau regenerarea formelor de 
plastine. 

Planificarea veniturilor din primul tip de activitate se bazează 
pe prognozarea volumului cererii la serviciile poligrafice acordate de 
edituri şi pe analiza mediului concurenţial şi situaţiei proprii a 
întreprinderii poligrafice pe fonul concurenţilor (a cotei pieţei, care 
ocupă sau poate „să cucerească”  această întreprindere poligrafică). 
Doar contractul de antrepriză se va încheia numai în cazul cînd 
clientul (editura) va alege anume tipografia Dstră. Existenţa clienţilor 
permanenţi, desigur uşurează sarcinile planificării acestei părţi a 
veniturilor întreprinderii poligrafice şi garantează obţinerea unui 
nivel determinat de venituri chiar şi în cazul cînd nu reuşeşte să 
atragă noi clienţi. Totuşi, e necesar de prevăzut măsuri de menţinere 
a clienţilor existenţi, şi, de asemenea, măsuri de atragere a noilor 
clienţi ca: ridicarea calităţii tiparului, îmbunătăţirea stilului de 
comunicare a managerilor cu clienţii, în general, să atingă standarde 
înalte de deservire a clienţilor. 

Planificarea veniturilor din activitatea referitoare la fabricarea 
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producţiei proprii are loc, de asemenea, ca şi în orice întreprindere de 
producţie. La prelucrarea bugetului drept puncte de plecare servesc: 
- situaţia cererii solvabile la unele sau alte tipuri de produse; 
- starea mediului concurenţial şi locul întreprinderii date printre 
concurenţi; 
- capacităţile de producţie a întreprinderii poligrafice, care limitează 
posibilităţile ei de producere a unora sau altor tipuri de producţie. 

La planificarea veniturilor din acordarea altor servicii de către 
întreprinderera poligrafică, cît şi de către edituri, trebuie de reieşit, pe 
de o parte, din indicatorii perioadelor precedente, iar pe de altă parte, 
din prognozele stării pieţei serviciilor date în perioadele viitoare. 

Desigur, şi editurile, şi întreprinderile poligrafice, ca şi orice 
altă firmă în condiţiile pieţei, tind spre ridicarea eficienţei activităţii 
sale, care, la rândul său, presupun maximizarea profitului în 
perioadele precedente şi de perspectivă. Cu alte cuvinte, toţi doresc 
să obţină, pe cît posibil, mai mult profit şi astăzi, şi mîine, şi peste 
cinci ani, şi peste cincizeci... 

Unul din „secretele” succesului constituie optimizarea 
sortimentului produselor, lucrărilor, serviciilor, adică determinarea 
unui astfel de plan de vînzare şi fabricare a produselor (lucrărilor, 
serviciilor) din punct de vedere al tipurilor, grupelor, numerelor de 
nomenclatură, cu care firma ar obţine un profit maximal, utilizînd 
efectiv toate resursele de care ea dispune şi cu avantaj pentru dînsa, 
satisfăcînd cererea existentă. 

Optimizarea sortimentului, e raţional, mai întîi de efectuat pe 
baza ideologiei sistemei „direct-costing” (analizei marginale). Însă 
pentru aceasta, pe lîngă informaţiile despre situaţia cererii (adică 
despre cantitatea maximală a produselor, care poate fi vândută pe 
piaţa dată) şi preţurilor presupuse la produse, lucrări, servicii), 
trebuie, de asemenea, de avut informaţii despre costul producţiei 
(lucrărilor, serviciilor) în privinţa consumurilor variabile şi despre 
consumurile constante prognozate ale organizaţiei. Iar această 
informaţie se formează pentru prelucrarea următoarelor bugete. 

În încheiere menţionăm, că bugetul vînzărilor întocmit pe baza 
principiilor expuse mai sus, nu este definitiv în mod obligatoriu. El 
se utilizează ca punct de plecare pentru efectuarea calculelor viitoare 
- planificarea programei de producţie, pe baza căreia se calculează 
consumurile de pregătire a raportului prognozat de profit şi pierderi 
şi de întocmire a bugetului mişcării mijloacelor băneşti. Însă, 
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rezultatele acestor calcule pot să pară nesatisfăcătoare pentru 
conducerea întreprinderii, de exemplu, dacă în rezultatul calculelor 
va fi obţinută pierderea sau profitul prognozat, acesta va fi 
considerabil mai mic decît doreşte conducerea. Atunci vor fi revăzute 
bugetele şi, mai mult ca sigur, va fi supus corectării mai întâi bugetul 
vînzărilor. Şi numai după ce în rezultatul optimizării sortimentului, 
reexaminării tuturor tipurilor de consumuri şi altor corectări, 
indicatorii finali ai bugetului general vor satisface conducerea firmei, 
bugetul vînzărilor va fi apobat definitiv şi transmis colaboratorilor-
executori ai secţiei vînzărilor (marketingului) editurii sau tipografiei. 

 
Referinţe bibliografice: 

1. «Особенности прогнозирования и планирования 
объемов продаж при разработке бюджета в 
издательствах и полиграфических предприятиях» 
Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии  . 
Ежемесячный журнал № 6 (102), июнь 2007, 
Издатель ООО «Финансы и кредит», Москва, 2007.  

2. Stela Caraman, Rodica Cuşmăunsă „Contabilitatea 
managerială”. Note de curs. Chişinău 2007. 

3. Иришина Е.В. «Издательская деятельность. 
Бухгалтерский учет, налогообложение, правовые 
аспекты» - М.: Книжный мир, 2001. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Fuziunea prin contopire este o operaţiune tehnico – juridică de reorganizare prin care două sau mai multe societăţi comerciale se unesc pentru a constitui o nouă societate comercială.
	Formula Stokes
	Punctele suprafeţei (S) prin formulele
	Exemple rezolvate
	Astfel: �, unde
	Atunci are loc formula
	Exemple rezolvate:
	1. De transformat integralele de suprafaţă aplicând formula lui Ostrogradski:
	Rezolvare.
	2. De calculat integrala de suprafaţă (prin formula Ostrogradski)
	Rezolvare.
	a) Conform formulei lui Ostrogradski
	b) Conform formulei lui Ostrogradski:
	2.1. Aplicarea formulei lui Ostrogradskii – Gauss
	2.1.1. Studiul integralelor de suprafaţă
	OCUPAREA – PROCESE ŞI TENDINŢE LA ETAPA ACTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
	Iulia CUBREACOV,
	Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă
	Le République Moldova est atteinte par la crise d′embauchement de la force de travail mêau moment de la croissance économique actuelle. Cette situation sera plus compliquée pendant la crise économique internationale. C′est pour ça dans une analyse complète sur l′embauchement de la force du travail c′est très important d′analyser la façon d′évolution de la force du travail, qui est l′indicateur du potential productif maximum et la force motrice de l′économie nationale.
	Tabelul 1 Populaţia în anii 1989, 1999-2007

