
UNIVERSITATEA DE STAT  
„BOGDAN PETRICEICU HASDEU”  

 DIN CAHUL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ 
 

de totalizare a activităţii de cercetare 
a cadrelor didactice 

 

Volumul II 
 

6 – 7 MAI 2010 
 
 

 
CAHUL  

 



 2 

CZU  378.12:001.891(082)=135.1 
T 78 

 
Comitetul de organizare a Conferinţei: 

 
1. dr. Cornea Sergiu, prorector activitate ştiinţifică şi relaţii 

internaţionale  
2. Bagrin Dumitru, Catedra de Matematică 
3. Gîrneţ Slavic, Catedra de Economie şi Management în 

Afaceri şi Servicii  
4. Miron Oxana, Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă  

 
 
 
 

 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialele incluse în prezenta ediţie sunt recomandate de 
catedrele de profil în cadrul cărora activează autorii şi aprobate 
spre publicare de către Senatul Universităţii de Stat „B. P. 
Hasdeu” din Cahul (proces verbal nr.XXXXXXXXXX) 
   
ISBN 978-9975-914-44-4. 
  
 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul        
 

Descrierea CIP 
"Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor 

didactice", conf. şt. (2010 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifică de 
totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice", 6-7 mai 
2010 / coord. S. Cornea. – Ch. : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 
2010 (Tipogr. "CentroGrafic" SRL). – ISBN 978-9975-914-28-4. 

Vol. 2. – 2010. – 272 p. – Antetit.: Univ. de Stat "B. P. 
Hasdeu". – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-
914-44-4. 
  
378.12:001.891(082)=135.1 
T 78 



 3 

                                         CUPRINS: 
 

SECŢIA MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ  
Natalia MACRIŢCHI,  SECŢIUNI ÎN POLIEDRE. PROBLEME... 
Dumitru BAGRIN, DIDACTICA CALCULULUI DIFERENŢIAL 
ÎN CURSUL LICEAL DE MATEMATICĂ.......................................... 
Diana BÎCLEA-AFTENI , METODE ITERATIVE DE 
DETERMINARE A VALORILOR  ŞI VECTORILOR PROPRII A 
UNEI MATRICE.................................................................................. 
Ilona POPOVICI, SISTEME AUTONOME.  CLASIFICAREA 
PUNCTELOR SINGULARE................................................................ 
Anastasia MOCANU, LOCUL ŞI  PARTICULARITĂŢILE 
STATISTICII CA OBIECT ŞI METODĂ ÎN SISTEMUL 
ŞTIINŢELOR SOCIALE ŞI ECONOMICE......................................... 

SECŢIA ECONOMIE ŞI MANAGEMENT ÎN AFACERI ŞI 
SERVICII 

Irina TODOS, IMPORTANŢA ŞI ETAPELE DE IMPLEMENTARE 
A STANDARDULUI 14001................................................................. 
Ludmila NONI, CADRUL INSTITUŢIONAL DE REALIZARE A 
POLITICII  ÎN DOMENIUL TURISMULUI LA NIVEL LOCAL........ 
Liudmila ANTOHI, EVOLUŢIA SECTORULUI VINICOL AL 
REPUBLICII MOLDOVA................................................................... 
Natalia CRESTENCO, PARTICULARITĂŢILE EVALUĂRII ŞI 
DEZVOLTĂRII FORMELOR DE CAZARE ÎN MEDIUL RURAL 
DIN RAIONUL CAHUL...................................................................... 
Olesea MIHAILUC, MODALITĂŢI DE VALORIFICARE ŞI 
PROMOVARE A POTENŢIALULUI TURISTIC DIN RAIONUL 
CAHUL................................................................................................ 
Natalia ZARIŞNEAC,  DEZVOLTAREA ŞI EFICIENŢA 
ZONELOR ECONOMICE LIBERE DIN REPUBLICA MOLDOVA.. 
Irina TODOS, Natalia ZARIŞNEAC, CĂI DE MAJORARE A 
CALITĂŢII MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII............................ 

SECŢIA FINANŢE ŞI EVIDENŢĂ CONTABILĂ 
Iulia VICOL, FORMELE ŞI STRUCTURA OCUPĂRII FORŢEI 
DE MUNCĂ......................................................................................... 
Oxana MIRON,  Stanislav FOTESCU,  ВЛИЯНИЕ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ( ПО 
ДАННЫМ КАГУЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
АГЕНСТВА НМСК)........................................................................... 
Rita LUNGU, ASPECTE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE 
CALCULĂRII COSTULUI PRODUSELOR EDITORIALE................ 

4 
 

19 
 
 

59 
 

91 
 
 

110 
 
 
 

130 
 

151 
 

166 
 
 

185 
 
 

197 
 

215 
 

227 
 
 

236 
 
 
 
 

247 
 

261 



 4 

SECŢIUNI ÎN POLIEDRE. PROBLEME 
 

Natalia MACRIŢCHI, 
Catedra de Matematică şi Informatică 

 
This article is about the sections in the solid figures (polyhedra). 

This subject refers to the solid geometry – stereometry, more specifically - 
to the solid constructions.  This article answers some questions, as for 
example – what to make a solid figure means, what a section is. It also 
points out the problems that arise when creating sections. The most general 
way of creating a section in a polyhedron (in annular figures) is proposed.  

A range of problems concerning the subject are proposed for the 
individual work of those interested in geometry. 

 
Cuvinte – cheie: geometrie; punct; dreaptă; plan; secţiune; 

poliedru; problemă; soluţie.  
 
Vorbind despre construcţii în spaţiu, e necesar mai întâi a 

răspunde la întrebarea: Ce înseamnă a construi o figură în spaţiu? 
In una din surse găsim următorul răspuns: A construi în spaţiu 

o figură înseamnă a o determina. In particular, 
1) Un punct este determinat (construit): a) dacă el este dat ca 

atare; b) dacă este intersecţia a două drepte date; c) dacă este 
intersecţia unei drepte date cu un plan dat. 

O dreaptă se consideră determinată (construită): a) dacă ea 
este dată ca atare; b) dacă se cunosc două puncte ale ei; c) dacă ea 
rezultă din intersecţia a două plane date. 

Un plan este determinat (construit): a) dacă el este dat ca atare; 
b) dacă se cunosc trei puncte necoliniare ale lui; c) dacă se cunosc 
doua drepte concurente; d) dacă se cunosc două drepte distincte 
paralele; e) dacă se cunosc o dreaptă dată şi un punct nesituat pe ea. 

Particularităţile enumerate sunt puse la baza construcţiilor 
figurilor în spaţiu, care se realizează prin rezolvarea problemelor de    
construcţie. In aceste probleme sunt date prin enunţ unele figuri şi se 
cere construirea (determinarea) altor figuri, satisfăcând condiţiile 
indicate. 

Similar cu problemele de construcţie din planimetrie proble-
mele de construcţie în spaţiu pot fi rezolvate parcurgând cele patru 
etape clasice: 1) analiza; 2) construcţia; 3) demonstraţia; 4) discuţia. 
În continuare vom prezenta un exemplu de astfel de rezolvare. Însă 
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în învăţământul preuniversitar, la etapa actuală nu se respectă strict 
etapele indicate. Principalul în rezolvarea problemelor de construcţie 
în spaţiu este determinarea figurii respective şi evidenţierea, în 
particular, a cazurilor posibile (uneori). 

Din mulţimea problemelor de construcţie în spaţiu vom ana-
liza problemele de secţiuni în corpurile geometrice şi altele. Totodată 
vom analiza secţiunile în poliedre considerând că, aceste figuri sunt 
deja construite (determinate). Construcţia  (determinarea)  corpurilor   
evidenţiate  (imaginilor lor) reprezintă un lot specific de probleme de 
construcţie în spaţiu. 1, p.381 - 382 

Problemele de secţiuni constau din două compartimente: a) 
determinarea secţiunii şi b) calcularea metrică a acestei secţiuni sau 
evidenţierea altor relaţii. In continuare vom analiza primul 
compartiment. 

Începem cu secţiunea poliedrelor, dând următoarea definiţie 
generală: 

se numeşte secţiune a unui corp spaţial figura, care se obţine la 
intersecţia corpului cu un plan; sau 

intersecţia unui plan cu un corp se numeşte secţiunea 
determinată de plan în acest corp. 

La studierea fiecărui tip de corp (prismă, piramidă, trunchi de 
piramidă, etc.) vor fi concretizate definiţiile expuse. De exemplu: 

Se consideră o prismă P=A\A2...AnA Aţ...A'n şi un plan α. 
Dacă intersecţia dintre prismă şi plan nu este vidă, atunci mulţimea 
αP se numeşte secţiunea prismei prin planul α. 

Problemele de secţiune a corpurilor constau, de regulă, în 
construcţiile proiecţiilor paralele ale secţiunilor, având proiecţiile 
paralele ale corpurilor şi calcularea metrică a acestor secţiuni sau a 
altor combinări de figuri obţinute la intersecţia planului cu corpul 
dat. La construcţia (determinarea) secţiunilor poliedrelor observăm  
mai întâi că, secţiunea unui poliedru convex este un poligon convex 
plan. În caz general vârfurile acestui poligon sunt puncte  de 
intersecţie ale planului secant cu muchiile poliedrului, iar laturile — 
segmentele obţinute la intersecţia planului secant cu  feţele lui. 

In funcţie de amplasarea reciprocă a poliedrului convex şi 
planului, secţiunea poate fi sau vidă, sau punct, sau segment, sau 
triunghi, sau patrulater etc., însă numărul de laturi ale poligonului 
secţiune nu poate depăşi numărul tuturor feţelor poliedrului. De 
exemplu, intersecţia cubului cu planul poate avea formă de triunghi, 
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patrulater, pentagon, hexagon, fiecare dintre aceste secţiuni fiind 
reprezentată în diferite variante (triunghi isoscel, triunghi echilateral 
sau triunghi scalen). 

La construcţia secţiunii poliedrului, indiferent de metoda apli-
cată, e necesar a rezolva două probleme elementare: 

1. A construi punctul de intersecţie a dreptei (muchiei 
poliedrului) cu planul secant. 

2. A construi dreapta de intersecţie a două plane (a planului 
secant şi muchiile feţei poliedrului). 

Pentru a construi punctul de intersecţie A al unei drepte a cu 
planul α se găseşte în planul α o dreaptă b, care intersectează dreapta 
a (bα={A}). Sau prin dreapta a se duce un plan auxiliar  şi se 
găseşte dreapta b de intersecţie a planelor α şi  (α= b). Punctul A 
de intersecţie al dreptelor a şi b este cel căutat.  

Desigur, planul auxiliar  se alege astfel, încât dreapta b de 
intersecţie a planelor α şi  să fie cunoscută sau uşor de construit. 

Pentru a construi dreapta de intersecţie a două plane se găsesc 
două puncte astfel prin care se duce_o dreaptă. 

Sau pentru a construi dreapta de intersecţie a două plane α şi 
, în unul din ele, de exemplu , se aleg două drepte a şi b care 
intersectează planul α, şi se află punctele A şi B de intersecţie a 
acestor drepte cu planul α. Punctele comune A şi B a planelor α şi  
definesc unica dreaptă comună AB. La construcţia secţiunilor 
respective e raţional a ţine cont de următoarele considerente:  

1. Pentru a construi o secţiune se află dreptele, după care 
planul secţiunii se intersectează cu planele feţelor poliedrului. 

2. Pentru a construi dreapta de intersecţie a planelor se află 
două puncte ale ei, prin care se duce dreapta de intersecţie.  

3. Punctele dreptei de intersecţie a planelor se determină ca 
puncte de intersecţie ale dreptei cunoscute, situată în unul din plane, 
cu celălalt plan. 

4. Pentru a construi un astfel de punct de intersecţie al dreptei 
date cu planul dat, în acest plan se evidenţiază o dreaptă care o 
intersectează pe cea dată — punctul se va obţine la intersecţia acestor 
drepte (pe figura de proiecţie). 

Similar pot fi aplicate şi considerentele alternative indicate 
mai sus pentru construcţia punctului de intersecţie şi a dreptelor de 
intersecţie necesare. 1, p.382 - 383 
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În scopul evidenţierii aplicării acestor considerente generale se 
va rezolva, de exemplu, următoarea: 

Problemă. Să se construiască (deseneze) secţiunea unei prisme 
patrulatere regulate ABCDA'B'C'D' printr-un plan ce trece prin 
mijloacele M şi N ale muchiilor [AD] şi [DC] ale bazei de jos şi 
vârful B' al bazei de sus. 

 
 
 
 

Rezolvare: 
Unim M cu N (fiind în acelaşi 
plan), prelungim dreapta 
lor până taie pe BC în punctul F 
care aparţine  planelor (BB'C)   
şi  planului secant α, şi 
dreapta AB până în punctul E, 
care aparţine planelor (AA'B') 
şi planului secant. Unim F cu B' şi obţinem dreapta        
de intersecţie a planului secant α cu planul (BB'C) 
(punctele F şi B' aparţin ambelor plane). Dreapta B'F intersectează  
oricum muchia [CC] în punctul X. Deci [B'X] este un segment al 
secţiunii. 

Similar unim E cu B' şi obţinem dreapta de intersecţie a 
planului secant α cu planul (ABB') (punctele E şi B' aparţin ambelor 
plane). Dreapta B'E intersectează muchia [AA'] în punctul Y. Deci 
B'Y este un segment al secţiunii. Menţionăm că, punctul Y poate fi 
aflat şi în cazul când prin punctul M se duce o dreaptă paralelă cu 
dreapta B'X — într-o prismă patrulateră regulată feţele laterale opuse 
sunt paralele şi planul α le intersectează după drepte paralele. 

Unind X şi N (fiind pe aceeaşi faţă—în acelaşi plan) şi Y cu M 
obţinem încă două segmente ale secţiunii. Secţiunea căutată este 
MNXB'Y. 

La construcţia (desenarea) secţiunilor de asemenea se aplică 
proprietăţile dreptelor, dreptelor şi planelor, planelor, cât şi pro-
prietăţile şi elementele respective ale poliedrelor etc. 

Clasificarea problemelor de construcţie a secţiunilor depinde şi 
de modul de determinare a secţiunii (sau planului secant). 

Secţiunile pot fi determinate: 

Fig. 
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de trei puncte necoliniare; 
de o, dreaptă (muchie) şi un punct (vârf), luat în exteriorul ei; 
de două drepte concurente; 
de două drepte paralele; 
de două puncte şi o dreaptă, paralelă secţiunii (planului 

secant); 
de un punct şi un plan paralel planului secant. 
Sunt posibile şi alte moduri de determinare a secţiunilor. 

Astfel de probleme pot fi aplicate pentru orice tip de poliedre 
convexe. De exemplu, construcţia secţiunilor diagonale a prismelor 
se referă la cazul de determinare a secţiunii de două drepte paralele, 
iar construcţia secţiunilor diagonale a piramidelor — la cel de 
determinare a secţiunii de o dreaptă şi un punct, luat în exteriorul ei. 

La construcţia secţiunilor prismei, piramidei, trunchiului de 
piramidă, paralele cu planul bazei (aceste tipuri de secţiuni au o 
însemnătate esenţială la studierea poliedrelor) se aplică proprietăţile 
de paralelism a dreptelor şi planelor şi asemănare a figurilor. 

Similar se procedează şi la construcţia secţiunilor diagonale în 
prisme, piramide şi trunchiuri de piramidă. 

Secţiunile diagonale în piramide pot fi clasificate şi ca secţiuni 
determinate de două drepte concurente (două muchii laterale, sau o 
muchie laterală şi diagonala bazei). 
 
 

 
 Înainte de a trece la construcţia secţiunilor poliedrelor se 
propun spre rezolvare următoarele probleme auxiliare (având la bază 
cunoştinţele despre proprietăţile proiecţiilor paralele în spaţiu) pentru 
construcţia intersecţiilor dreptelor şi planelor în spaţiu:  
 I. Punctul de intersecţie a două drepte în spaţiu poate îi uşor 
determinat dacă aceste drepte într-adevăr se intersectează:  
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În punctul de intersecţie al dreptelor de pe figură este imaginea 
punctului lor de intersecţie în spaţiu, 
însă în spaţiu dreptele, ca regulă, sunt necoplanare. Aici trebuie să 
fim atenţi să nu admitem greşeli.  

II. Intersecţia dreptei AB cu planul α poate fi uşor 
determinată, dacă sunt cunoscute proiecţiile paralele  ale punctelor 
A, B pe planul α. Construcţia se înţelege din figură. 

III. Intersecţia dreptei AB cu planul α poate fi uşor deter-
minată şi în cazul când sunt date punctele de intersecţie A şi B cu 
planul α a două drepte concurente ce trec prin punctele A, B 
respectiv.  
Intersecţia a două plane α şi (ABC) se determină uşor dacă sunt date 
proiecţiile punctelor A, B, C pe α.  
Rezolvarea problemelor de construcţie a secţiunilor poliedrelor se 
bazează pe aplicaţiile problemelor de mai sus. De exemplu: 
Problemă. Să se construiască secţiunea prismei triunghiulare cu 
planul determinat de punctele M, N, P.  
Rezolvarea se face prin figurile a), b), c), d), fiind aplicate 
problemele I şi II. 
  
 

.  
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În continuare, prezentăm un succint compendiu, care se referă 
la poliedre şi care va fi de real folos pentru cei care vor încerca să 
rezolve problemele propuse. 

Definiţia 1. Se numeşte diagonală a unei prisme oarecare 
segmentul de dreaptă care uneşte două vârfuri ale prismei situate 
fiecare pe câte o bază şi care nu sunt situate pe aceeaşi faţă. 

Observaţii:  
O prismă are un număr de diagonale egal cu dublul numărului 

de diagonale al bazei sale. 
Prismele triunghiulare nu au diagonale. 
Prismele patrulatere au patru diagonale. 
Definiţia 2. Se numeşte secţiune diagonală a unei prisme 

paralelogramul având ca laturi două muchii ale prismei, nesituate pe 
aceeaşi faţă (celelalte două laturi ale secţiunii diagonale sunt 
diagonalele paralele ale celor două baze). 

Observaţii: 
Prismele au un număr  de secţiuni diagonale egal cu numărul 

de diagonale ale bazei. 
Prismele triunghiulare nu au secţiuni diagonale. 
Prismele patrulatere au două secţiuni diagonale. 
Diagonala unei secţiuni diagonale a unei prisme este diagonală 

a prismei. [8, p. 170] 
Definiţia 3. Se numeşte paralelipiped dreptunghic, 

paralelipipedul drept cu baza dreptunghi (pătrat). 
Observaţii:  
Toate feţele unui paralelipiped dreptunghic sunt dreptunghiuri. 
Secţiunile diagonale ale unui paralelipiped dreptunghic sunt de 

asemenea dreptunghiuri. 
Teorema 1. ( Lui Pitagora în spaţiu). Fie [Ox, [Oy, [Oz 

semidrepte perpendiculare două câte două, A Oz, OA = a. Dacă D 
aparţine interiorului unghiului xOy, iar d (D, Ox) = b, d (D, Oy) = c, 

atunci 
2222 cbaAD  .8, p. 170] 

Consecinţa 1. Dacă d este lungimea diagonalei unui 
paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile a, b, c, atunci 

2222 cbad  . 
Terminologie. Înţelegem prin dimensiuni ale unui 

paralelipiped dreptunghic lungimile a două laturi neparalele ale bazei 
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şi lungimea muchiei laterale. Uneori acestea se mai numesc lungime, 
lăţime şi înălţime.  

Observaţii:  
Diagonalele paralelipipedului dreptunghic sunt congruente. 
Atunci când se face referire la diagonala unui paralelipiped 

dreptunghic, aceasta poate avea un dublu înţeles, în funcţie de 

context:  fie ca segment, fie ca număr. 
Teorema 2. Dacă a, b, c sunt dimensiunile unui paralelipiped 

dreptunghic, atunci aria sa totală este 
 cabcabAt  2

. 
Definiţia 4. Se numeşte cub un paralelipiped dreptunghic cu 

cele trei dimensiuni egale (deci toate muchiile cubului sunt 
congruente şi feţele şi bazele sale sunt pătrate). 

Consecinţă 2. Diagonala unui cub având muchia de lungime a 
26,3 aAad cubcub 

 .     [8, p. 171] 

Teorema 3. Volumul V al unei prisme având aria bazei bA
  şi 

înălţimea h este dat de: 
hAV b 

 
Consecinţa 3. Volumul paralelipipedului dreptunghic având 

dimensiunile a, b, c este dat de: V = abc. [8, p. 188] 
Definiţia 5. Fie un poligon plan şi un punct  exterior planului  

său. Se numeşte piramidă reuniunea tuturor punctelor segmentelor 
având ca extremitate comună punctual exterior, iar cealaltă 
extremitate fiind un punct al poligonului sau orice punct al 
interiorului acestuia. 

 
Terminologie.  
Poligonul dat se numeşte baza piramidei, iar punctul exterior – 

vârful piramidei; 
Un triunghi având ca vârf, vârful piramidei şi celelalte două 

vârfuri, două vârfuri consecutive ale bazei se numeşte faţă laterală; 
Laturile bazei se numesc muchii ale bazei, iar cele care unesc 

vârful piramidei cu un vârf al bazei se numesc muchii laterale; 
Distanţa de la vârful piramidei la planul bazei se numeşte 

înălţimea piramidei. Tot înălţime a piramidei se numeşte segmental 
având ca extremităţi vârful piramidei şi proiecţia acestui vârf pe 
planul bazei. Proiecţia vârfului pe planul bazei se mai numeşte şi 
piciorul înălţimii; 
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Reuniunea tuturor feţelor laterale şi a bazei (deci muchiile 
laterale, reunite cu muchiile bazei şi interioarele feţelor laterale şi 
interiorul bazei) se numeşte supafaţa piramidei. 

Definiţia 6. O piramidă având baza un poligon regulat, iar 
piciorul înălţimii piramidei este central bazei, se numeşte piramidă 
regulată. 

Observaţii:  
Se numeşte deci piramidă triunghiulară regulată, o piramidă 

care are baza un triunghi echilateral, iar piciorul înălţimii este central 
acestuia; 

O piramidă cu toate feţele triunghiuri echilaterale se numeşte 
tetraedru regulat; 

Piramida triunghiulară regulată are doar în bază un polygon 
regulat; feţele laterale fiind numai triunghiuri isoscele. 

Definiţia 7. Înălţimea unei feţe a piramidei regulate se 
numeşte apotemă. 

Teorema 4. Pătratul lungimii apotemei unei piramide regulate 
este egal cu suma între pătratul lungimii înălţimii piramidei şi 
pătratul apotemei bazei. 

Definiţia 8. Aria laterală a unei piramide este egală cu suma 
ariilor feţelor piramidei. Aria totală a piramidei este egală cu suma 

între aria ei laterală şi aria bazei: blt AAA 
.[8, p.208-209] 

Observaţie: În cazul piramidei regulate: 
pbl aPA 

2

1

, unde 

bP
 - perimetrul bazei şi pa

- apotema bazei. 
Remarcă: Formulele date mai sus sunt cazuri particulare. 

Putem calcula aria laterală sau aria bazei şi observând că, în cazul 

piramidei regulate fl nAA 
, unde n – numărul de laturi ale bazei, 

iar fA
 - aria unei feţe laterale. 
De exemplu, dacă feţele unei piramide sunt triunghiuri 

isosceles cu unghiul de la vârf de 30, este mai incomodă folosirea 
apotemei piramidei, calculul său fiind greoi. 

De asemenea, pentru aria totală se poate aplica definiţia 8 mai 
ales dacă baza este de exemplu pătrat sau triunghi echilateral sau 
chiar hexagon regulat, pentru care există formule directe. 
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Definiţia 9. Se numeşte volum al piramidei numărul egal cu 3

1

 
din produsul între aria bazei piramidei şi înălţimea ei (exprimate cu 
aceleaşi unităţi de măsură). [8, p. 209] 

 
PROBLEME 
Problema 1. Fie o prismă dreaptă cu baza un trapez 

dreptunghic având bazele de 5 cm şi 10 cm şi un unghi de 135˚. Dacă 
muchia laterală a prismei este de 4 cm, calculaţi diagonalele prismei 
şi ariile acestor secţiuni diagonale. [8, p. 173] 

Problema 2. Fie o prismă dreaptă cu baza un trapez 
dreptunghic cu bazele a şi 2a şi înălţimea prismei 4a. Dacă secţiunea 

diagonală a prismei are aria de 
212a , determinaţi aria lateral. Câte 

soluţii are problema?               [8, p. 174] 
Problema 3. Fie un paralelipiped dreptunghic 

ABCDABCD. Ştiind că, m((ABC), (ABC)) = 30˚, aria  secţiunii 

diagonal este 
2332 m ,iar  ABCD este pătrat, calculaţi diagonala şi 

aria totală a paralelipipedului.  
[8, p. 176] 
Problema 4. Fie ABCABC o prismă dreaptă cu baza ΔABC 

dreptunghic în A, cu AB = 15 cm, AC = 20 cm şi AA = 30 cm. Fie 
M mijlocul lui [CC]. Să se determine forma şi perimetrul secţiunii 
prismei cu planul determinat de punctele A, M, B. [8, p. 184] 

Problema 5. Fie un paralelipiped dreptunghic ABCDABCD 
având diagonal de 8 cm. Dacă diagonal face cu feţele care au un vârf 
comun cu o extremitate a sa unghiuri a câte 30˚, să se afle: 

Aria secţiunii diagonal a paralelipipedului. 
Unghiul format de diagonal cu planul bazei. 
Aria totală şi volumul paralelipipedului. [8, p. 195] 
Problema 6. Baza unei prisme oblice este patrulaterul ABCD 

în care diagonalele sunt perpendicular între ele. Secţiunea diagonală 

AACC este perpendicular pe planul bazei şi are aria egală cu
2a , 

diagonala BD = b. Să se afle volumul prismei. [8, p. 198] 
Problema 7. Se consideră  paralelipipedul dreptunghic 

ABCDABCD cu dimensiunile AB = 16 cm, BC = 12 cm, AA = 
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3,2 cm. Pe muchia AB se ia AI = 4 cm, iar pe muchia AD se ia AL = 
3 cm şi se secţioneazăparalelipipedul cu planul AIL. Se cere:  

Volumul poliedrului rămas după înlăturarea tetraedrului 
AAIL. 

Aria totală a poliedrului rămas. [8, p. 198] 
Problema 8. Pe o masă se găseşte un  vas plin cu apă, avănd 

forma unui paralelipiped dreptunghic, cu baza un pătrat de latură 8 
cm şi înălţimea egală cu 12 cm. Se înclină vasul, astfel încât una din 
muchiile bazei să rămână pe masă, până când porţiunile neudate ale 
muchiilor au lungimea de 4 cm. După aceasta vasul revine la poziţia 
iniţială. La ce înălţime se ridică apa rămasă? [8, p. 201] 

Problema 9. O prismă dreaptă cu baza un trapez oarecare cu 
ABCD, AB = 25 cm, CD = 8 cm, BC = 13 cm şi înălţimea de 5 cm, 
este secţionată cu două  plane paralele ce trec prin D şi C şi sunt 
perpendicular  pe CD. Să se calculeze volumele şi ariile corpurilor 
formate, ştiind că înălţimea prismei este de 10 cm. [8, p. 206] 

Problema 10. Prin mijlocul înălţimii unei piramide 
triunghiulare regulate VABC se duce un plan parallel cu una din 
feţele laterale. Să se afle aria secţiunii formate, ştiind că, aria unei 

feţe laterale este de
272cm  [8, p. 223] 

Problema 11. O piramidă patrulateră regulată are latura bazei 
egală cu a, iar secţiunea diagonal echivalentă cu baza. Să se 
determine aria lateral a piramidei. [8, p. 226] 

Problema 12. O piramidă are baza un parallelogram. Ce 
poligon se obţine secţionând această piramidă cu un plan parallel cu 
o faţă lateral a sa? 

[8, p. 227] 
Problema 13. Într – o piramidă patrulateră regulată VABCD 

cu muchia bazei de 8 cm, se duce prin mijlocul muchiei VA un plan 
parallel cu planul triunghiului VBD. Ştiind că, muchiile laterale sunt 
congruente cu diagonal bazei, să se calculeze: 

Aria lateral şi volumul piramidei; 
Aria secţiunii determinate în piramidă.[8, p. 228] 
Problema 14. Printr –una din laturile bazei unei piramide 

triunghiulare regulate cu înălţimea cmh 34 şi latura bazei de 5 
cm, se duce planul perpendicular pe muchia opusă. Să se calculeze 
aria secţiunii obţinute.   [8, p. 235] 
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Problema 15. O piramidă are aria bazei de 
28cm şi înălţimea 

de 10 cm. Se secţionează cu un plan parallel cu baza, dus prin 
mijlocul înălţimii. Se cere volumul trunchiului de piramidă.[8, p. 
253] 

Problema 16. O piramidă are muchiile laterale congruente şi 
ele formează cu planul bazei unghiuri de 45˚. Baza este un trapez 
isoscel cu unghiurile ascuţite de câte 60˚ şi bazele de 6 cm şi 8 cm. 
Se secţionează piramida cu un plan parallel cu baza şi care împarte 
înălţimea în două părţi egale. Să se afle volumul trunchiului de 
piramidă obţinut. [8, p. 257] 

Problema 17. Un trunchi de piramidă are ariile bazelor 21,SS . 
Se face o secţiune printr – un plan parallel cu bazele, la aceeaşi 
distanţă faţă de ambele baze. Să se calculeze aria S a acestei secţiuni 

în funcţie de 1S şi 2S . 
[8, p. 259] 
 

Referinţe bibliografice: 
 

1. Achiri, I.; Anastasei, M.; Cibotarencu, E.; Solomon N.; 
Turlacov, Z. Metodica predării matematicii. Volumul III. 
Metodica predării geometriei în învăţământul 
preuniversitar. Chişinău: Editura Lumina, 1997. 512 p. 

2. Albu, A.C.; Rado, F.O.; Bădeanu, V.; Smaranda, D.; 
Popescu, I.P. Geometrie (pentru perfecţionarea 
profesorilor). Bucureşti: E.D.P., 1983, 228 p. 

3. Baltag, I. A. Transformări geometrice. Chişinău: 
Lumina, 1981. 270 p. 

4. Benhard, A. Geometria pentru clasele a VII-a şi a VIII-a 
ale şcolilor Waldorf. Ghid detaliat cu culegere de 
probleme şi descrieri spre treapta a doua pentru 
profesori, elevi şi părinţi. Bucureşti: Arhetip-RS, 1995. 
192p. 

5. Ciolacu, F.G.; Mazilu, D.; Pogarschi, C.L. Bazele 
cercetării experimentale. Îndrumar de laborator. 
Craiova: Reprografia Universităţii, 1977. 162 p. 



 16 

6. Cohal, T., Cohal, E. Geometrie. Probleme rezolvate 
pentru gimnaziu şi licee. Iaşi: Poliron, 1996. 374p. 

7.  Dicţionar rus – român. Chişinău: Redacţia Principală a 
Enciclopediei şi ÎME – P „ Logos”,1992. 768 p. 

8. Georgescu,I.; Geometrie în spaţiu. Bucureşti: All 
Educaţional, 1995. 424 p. 

9. Lupu, C., Săvulescu, D. Metodica predării geometriei. 
Piteşti: Paralela 45. 248 p. 

10. Macriţchi, N. Corelaţia optimală dintre intuitiv şi logic 
la predarea – învăţarea – evaluarea temei „Paralelism 
şi perpendicularitate în spaţiu” (treapta gimnazială). 
Teză de doctor în pedagogie: 13.00.02. Chişinău, 2006. 
154p. 

11. Macriţchi, N. Ghid metodologic la tema „Poziţia 
relativă a dreptelor şi planelor în spaţiu” (pentru 
profesori; treapta gimnazială). Chişinău: UST, 2006. 42 
p. 

12. Moţ, A. Geometria. Probleme de perpendicularitate în 
spaţiu. Pregătirea elevilor pentru admiterea în liceu. 
Timişoara: Eurobit, 1993. 162p. Шарыгин, И. Ф. 
Задачи по геометрии (Стереометрия). Библиотечка 
«Квант». Выпуск. 31. М.: Наука, 1984. с. 160. 

13. Аргунов, Б. И.; Балк, М.Б. Геометрические 
построения на плоскости. Москва: Учпедгиз, 1957. 
268 с. 

14. Богомолов, Н. В. Практические занятия по 
математике. Москва: Высшая школа, 1990.  496 с. 
(с. 25-55). 

15. Василевский, А.Б. Параллельные проекции и решение 
задач по стереометрии. Минск: Народная асвета, 
1978. 104 с. 

16. Дорофеев, Г.В., Потапов, М. К., Розов, Н. Х. Пособие 
по математике для поступающих в вузы. М.: Наука, 
1970. 640 с. (с. 260-430). 

17. Дуничев, К.И. О методике преподавания первых 
разделов систематического курса стереометрии. 



 17 

Лекции по методике преподавания математики. 
Москва: МГПИ, 1978. с. 49-58. 

18. Ефимчук, А.А. Изучение первых разделов 
систематического курса геометрии и развитие 
мышления учащихся: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. 
Минск, 1967. 345 с. 

19. Коксетер, Г.С.М.; Прейтцер, С.Л. Новые встречи с 
геометрией. Москва: Наука, 1978, с.12. 

20. Лабораторные и практические работы по 
математике/ Лященко, Е. И. и другие. Москва: 
Просвещение, 1988. 224 с. 

21. Методика преподавания геометрии в старших 
классах средней школы. Москва: Просвещение, 1967. 
272 с. (с. 3-75). 

22. Наумович, Н. В. Простейшие геометрические 
преобразования в пространстве и задачи на 
построение. Москва: Учпедгиз, 1959. 132 с. 

23. Орлов, В. В. Обучение решению стереометрических 
задач. Л.: Ленинградский городской институт 
усовершенствования учителей, 1991. 39 с. 

24. Пойа, Д. Математическое открытие. Москва: 
Наука, 1974. с. 294. 

25. Поляков, А.Н. Модель, развёртка и чертёж в 
процессе преподавания стереометрии в средней 
школе. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02, Ростов на 
Дону, 1954. 182 с. 

26. Преподавание геометрии в 9-10 классах. Сборник 
статей. / Составители Скопец, З.А.; Хабиб ,Р.А. 
Москва: Просвещение, 1980. 270 с. (с. 25-65). 

27. Пышкало, А.И. О совершенствовании методов 
обучения математике. – В книге: 
Совершенствование методов обучения математике. 
Составитель Крамор, В.С. Москва: Просвещение, 
1978 с.7. 

28. Репьев, В.В. О наглядности в преподавании 
стереометрии. Вопросы методики преподавания 
стереометрии. Учёные записки Горьковского гос. 
пед. инс. им. «М. Горького». Горький, 1961, Выпуск 
32. с. 52-67. 



 18 

29. Розка, Ю. А. Поиск решении задач на 
доказательство параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве. Математика в школе,  1982, № 6, c. 
30-39 

30. Тимощук, М.Е. Методика формирования умений и 
навыков учащихся при изучении первых разделов 
систематического курса стереометрии. Дис. канд. 
пед. наук: 13.00.02. Москва, 1982. 234 с. 

31. Трифонов, П.А. Наглядные пособия по 
стереометрии, их конструирование и методика 
использования в средней школе.: Дис. канд. пед. наук: 
13.00.02. Москва, 1956. 167 с. 

32. Федотова, К.П. Наглядные пособия при преподавании 
стереометрии в общеобразовательной школе с 
политехническим обучением; Дис. канд. пед. наук: 
13.00.02. Москва, 1959. 110 с. 

33. Фетисов, А.И. Методика преподавания геометрии в 
старших классах средней школы. Москва: 
Просвещение, 1967. 272 с. 

34. Хабиб, Р.А. Организация учебно-познавательной 
деятельности учащихся (на материале 
математики). Москва: Педагогика, 1979. с.35. 

35. Четверухин, Н.Ф. Пространственное воображение. 
Mатематика в школе, 1965, №3. с.13. 

36. Чичигин, В.Г. Методика преподавания геометрии. 
Планиметрия. Москва: Учпедиз, 1959. 392 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

DIDACTICA CALCULULUI DIFERENŢIAL ÎN CURSUL 
LICEAL DE MATEMATICĂ 

 
Dumitru BAGRIN, 

Catedra de Matematică şi Informatică 
 

According to the curriculum, in mathematics the differential calculus 
is studied in the 9th grade, sciences. The main mathematical concepts 
introduced are: the increment of argument, the increment of function, the 
average speed and the instantaneous speed of the function of variation, the 
derivative of a function at a point, the derivative of a function on a closed 
interval, chord, tangent, the gradient of a chord and the gradient of the 
tangent, the equation of the tangent at the given point, derivable functions, 
lateral derivates, the differential of a function. 

The definition of the derivative of the function y=f(x) at a given point 
is introduced by lim of the ratio of the increment of the function to the 
increment of the argument, while the increment of the argument approaches 
0.  

x

xfxxf
xf

x 






)()(
lim)( 00

0
0  

The concepts of lateral derivatives are introduced in the same way: 

If there takes place the equality      000 xfxfxf ds    

then it is said that the function f is derivable at the point x=x. 
 The differential of a function is defined as a function of a variable 

dx, if we have the differentiable function f:D→R, y =f(x), then the function 
df(x)=f'(x0)dx, where f(x0) is the derivative of the function at the point x0, dx 
is the differential of the argument, is called the differential of a function f in 
x = x0. 

  
The applicability of the differential in the approximate calculus: 

1. the monotony of function; 
2. the extremes of a function; 
3. the maximum and minimum values of a function at the given 

interval; 
4. tracing the graphs of functions; 
5. solving problems of extremes; 
6. modeling technical and economical problems. 
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1.1 Definiţia derivatei unei funcţii într-un punct 
 

 Sunt cunoscute noţiunile de creştere a argumentului x , 

creşterea funcţiei )).()(,( 00 xfxffxxxf   De 

asemenea se cunosc problemele care conduc la noţiunea de derivată: 
tangenta la graficul unei funcţii y = f(x) în punctul (x0 , y0); viteza 
instantanee a unui mobil, ce se mişcă conform legii s = s(t), în 
momentul de timp t0 .  
 Definiţie:   Se spune că funcţia f : ER, y = f(x) are derivată 

în punctul de acumulare REEx  ,0 , dacă există limita 

raportului creşterii funcţiei către creşterea argumentului când 

creşterea argumentului tinde spre zero 
x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
.  

Această limită se numeşte derivata funcţiei f în punctul x0 şi se 

notează )( 0xf  . 

 Dacă, în plus, )( 0xf   este finită, funcţia f se numeşte 

derivabilă în punctul x0 . 

Aşadar:         
x

xfxxf
xf

x 






)()(
lim)( 00

0
0                  (1)       

Observaţii: 
1. În punctele izolate ale mulţimii nu se pune problema 

existenţei derivatei sau derivabilităţii funcţiei. 
2. Funcţia f nu este derivabilă în punctul x0, dacă 

x

xfxxf

x 





)()(
lim 00

0
 există şi este infinită sau nu 

există. 
3. Derivabilitatea funcţiei, similar cu limita şi continuitatea 

funcţiei, este o proprietate locală a acesteia (valorile funcţiei 
se cercetează doar într-o vecinătate a punctului x0). 

Revenind la exemplele din geometrie şi fizică, deducem: 

a)  mxf  )( 0  este panta tangentei la graficul funcţiei y = f(x) în 

punctul ),( 000 yxM  cu ecuaţia )())(( 000 xfxxxfy  . 

b)  )()( 00 tstv   – viteza instantanee a unui mobil în momentul de 

timp t0 este valoarea derivatei vitezei în t0. 
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c)  )()( 00 tvta   – acceleraţia instantanee a unui mobil la momentul 

t0 este valoarea derivatei vitezei în t0. 
 În continuare vom studia derivata funcţiei pe un interval I. 
Definiţii:    Se spune că funcţia f : I R, unde intervalul IR este 

derivabilă pe mulţimea M(M  I), dacă ea este derivabilă în orice 

punct din M. 

În acest caz, funcţia f  : M R, care asociază fiecărui punct 

Mx  (M I), numărul real f  (x) se numeşte derivata funcţiei f 

pe mulţimea M. Operaţia prin care din f se obţine f   se numeşte  

derivare. 
Observaţii:  derivata funcţiei y = f(x) se notează: dy, df, d(f), 

y , f  . Şi se exprimă prin:  
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Definiţie:   Fie funcţia  f : DR. Mulţimea punctelor în care 
funcţia f este derivabilă se numeşte domeniul de derivabilitate a 

funcţiei f, se notează: ., DDD ff   

Exemple. 
Să se arate că funcţia f : R R este derivabilă pe mulţimea R şi să se 
calculeze derivata ei: 

a)  13)(  xxf ;      b)   xxxf  23)( . 

 Rezolvare: 
a)  conform definiţiei (2) calculăm 

.3
3

lim
)13(1)(3

lim
)()(

lim
000
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Aşadar funcţia 13)(  xxf  este derivabilă în orice punct din R şi 

  .313)( 


 xxf  

b)  Avem  
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.16

316
lim

0








x

x
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Funcţia xxxf  23)(  este derivabilă în orice punct din R şi 

  .163)( 2 


 xxxxf  

 
1.1.1 Derivabilitate şi continuitate. 
 

Cunoaştem, că dacă 0lim
0




y
x

, atunci funcţia y = f(x) se 

numeşte continuă în punctul x; funcţia y = f(x) se numeşte 
diferenţiabilă în punctul x, dacă există derivata ei în acest punct, 

adică dacă există limita )(lim
0

xf
x

y
x







. 

Noţiunile de derivabilitate (diferenţiabilitate) şi continuitate sunt 
legate reciproc prin următoarea teoremă. 
 Teoremă:   Dacă funcţia y = f(x) este diferenţiabilă într-un 
punct oarecare, atunci ea este continuă în acelaşi punct. Afirmaţia 
reciprocă este o condiţie necesară (funcţia continuă într-un punct 
poate să nu aibă derivată în acest punct). 
 Demonstraţie. 
Fie f : D R şi Dx   un punct în care funcţia f este derivabilă, 

adică există limita )(lim
0

xf
x

y
x







. 

Scriem identitatea  0, 



 xx

x

y
y . Trecem la limită, când 

0x : .00)(limlimlim
000








xfy
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xxx
 

Prin urmare funcţia f este 
continuă în acest punct. 
Consecinţă:   Dacă funcţia 
este discontinuă într-un 
punct oarecare, atunci în 
acest punct funcţia nu-i 
derivabilă. 
 Drept exemplu de 
funcţie continuă într-un 
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punct dar nederivabilă în el serveşte funcţia  

xy  . 

În punctul x = 0 funcţia este continuă dar nederivabilă, fiindcă în 
acest punct nu există tangenta la graficul ei. 

 
1.1.2 Derivate laterale 

 

Definiţie:   Fie ExRE  0,  un punct de acumulare la 

stânga pentru mulţimea E şi funcţia f : ER. Limita 

0

0 )()(
lim

0

0 xx

xfxf

xx
xx 






 (dacă există), finită sau infinită, se numeşte 

derivata la stânga a funcţiei în punctul x0 . Se notează: ).( 0xfs
   

.
)()(

lim)(
0

0
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                               (3) 

Definiţie.   Fie ExRE  0,  un punct de acumulare la 

dreapta pentru mulţimea E şi funcţia f : ER. Limita 

0
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 (dacă există), finită sau infinită, se numeşte 

derivata la dreapta a funcţiei în punctul x0 . Se notează: ).( 0xfd
   

.
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lim)(
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                               (4) 

Definiţie.   Fie ExRE  0,  un punct de acumulare la 

stânga (respectiv la dreapta) pentru mulţimea E. Funcţia f : ER se 
numeşte derivabilă la stânga (respectiv, la dreapta) în punctul x0, 
dacă limita (3) (respectiv, (4)) există şi este finită. 

Astfel, funcţia f : E R, xxf )( , este derivabilă la stânga şi la 

dreapta în punctul x0 = 0: 1)0(,1)0( 
ds ff . Dar fiindcă 

)0()0( ds ff  , funcţia xxf )(  nu-i derivabilă în punctul x = 0. 

 Criteriul derivabilităţii funcţiei f în punctul Ex 0  este 

expus în următoarea teoremă. 
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Teoremă:   Fie ExRE  0,  un punct de acumulare la 

stânga şi la dreapta pentru mulţimea E. Funcţia f : ER este 
derivabilă în punctul x0, dacă şi numai dacă ea este derivabilă la 

stânga şi la dreapta în x0 şi )()()( 000 xfxfxf ds
 . 

Demonstrarea acestei teoreme reiese nemijlocit din teorema despre 
existenţa limitei unei funcţii în punctul dat.  

[1, 92-105], [2, 147-155], [3, 144-148], [4, 63-64] 
 
Exemple rezolvate. 

1. Să se calculeze utilizând definiţia derivatei: 

a)  )4(f  , dacă 
x

xf
1

)(  ;  

b)  )5(f , dacă 
2

3
)(

x
xf  . 

 Rezolvare: 
a) Conform definiţiei derivatei într-un punct x0 avem: 

 


















00

0

0

0

0

0
0

000

lim

11

lim
)()(

lim)(
xxxx

xx

xx

xx

xx

xfxf
xf

xxxxxx
 

 
.

11
limlim

2
0000

0

00 xxxxxxx

xx
xxxx








  

.
16

1

4

1
)4(

2
f   

b) Similar cu punctul a) 

 
 


















0

2
0

2

22
0

0

2
0

2

0

0
0

3
lim

33

lim
)()(

lim)(
000 xxxx

xx

xx

xx

xx

xfxf
xf

xxxxxx

  
 

.
62

3lim3lim3
3
0

4
0

0
2
0

2
0

0
2
0

2
00

00 xx

x

xx

xx

xxxx

xxxx
xxxx











 

 

 

.
125

6

)5(

6
)5(

3



f
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2. Să se studieze derivabilitatea funcţiei f : DR: 

a)  4)( 2  xxf , în 2,2 10  xx ; 

b)  1)(  xxf , în 10 x . 

 Rezolvare: 
a) Zerourile modulului: 

042 x , 42 x , 2x , 

2,2 10  xx  

Primim: 
















2,4

22,4

2,4

4)(
2

2

2

2

xx

xx

xx

xxf . 

Derivatele laterale, în punctele 2,2 10  xx , sunt: 













0

2
0

2

02
0

2
0

2

02
lim

)4(4
lim)2(

xx

xx

xx

xx
f

xx
s

422)(lim 0
02




xx
x

. 













0

22
0

02
0

2
0

2

02
lim

)4(4
lim)2(

xx

xx

xx

xx
f

xx
d

  422)(lim 0
02




xx
x

. 

 44  funcţia în x0 = – 2 nu este derivabilă. 

Asemănător pentru x0 = 2. 













0

22
0

02
0

2
0

2

02
lim

)4(4
lim)2(

xx

xx

xx

xx
f

xx
s

  422)(lim 0
02




xx
x

. 













0

2
0

2

02
0

2
0

2

02
lim

)4(4
lim)2(

xx

xx

xx

xx
f

xx
d

422)(lim 0
02




xx
x

. 

 44  funcţia în x0 = 2 nu este derivabilă. 
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b) Domeniul de definiţie al funcţiei 1)(  xxf  este 1x , 

şi derivata la stânga nu are sens. Derivata la dreapta: 
 

  









 11)(

)1(1
lim

11
lim)(

00

0

0

0
0

00 xxxx

xx

xx

xx
xf

xxxx
d

  .
12

1

11)(
lim

000

0

0 







 xxxxx

xx
xx

 

În x0 = 1, .
02

1
)1( 


 df  

Aşadar funcţia 1)(  xxf  nu este derivabilă în x0 = 1. 

 
3. Să se calculeze derivatele laterale ale funcţiei f : DR, 

,
1

)(
x

xxf   în x0 = – 1, x1 = 1. 

 Rezolvare: 
Derivata de stânga în x0 = – 1: 






















0

0

0

01
0

0

0

01

11

lim

11

lim)1(
xx

xx
xx

xx

x
x

x
x

f
xx

s  

             









 


















0

0

0
0

01
0

0

0

01
lim

11

lim
xx

xx

xx
xx

xx

xx
xx

xx
 

            2
)1(

1)1(
lim

1
lim

2

2

01
0

0

01










 xx xx

xx
. 

Derivata de dreapta în x0 = – 1: 

 












 )1(

1
lim

1

11
1

lim)1(
2

0101 xx

x

x
x

x
f

xx
d  
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            .2
1

21
lim

01










 x

x
x

 

Derivatele laterale coincid, deci funcţia este derivabilă în x0 = –1. 
Pentru x0 = 1, avem derivata de stânga: 




















 1

)11(
1

lim

11

lim)1(
01

0

0

0

01 x
x

x

xx

x
x

x
x

f
xx

s  

         2
1

lim
)1(

1
lim

01

2

01










 x

x

xx

x
xx

. 

Derivata de dreapta în x0 = – 1: 




















 1

)11(
1

lim

11

lim)1(
01

0

0

0

01 x
x

x

xx

x
x

x
x

f
xx

d  

          2
1

lim
)1(

1
lim

01

2

01










 x

x

xx

x
xx

. 

De asemenea şi în x0 = 1 funcţia este derivabilă.              
             

4. Să se studieze, în punctul 00 x ‚ continuitatea şi 

derivabilitatea funcţiei f : DR: 

a)  ,
1

2
)(




x
xf                b)  












0,2

0,
)(

2

2

xxx

xx
xf  

Rezolvare: 
a) Zeroul modulului este .1,01  xx   

Funcţia f(x) se va scrie: 

















1,
1

2

1,
1

2

)(
x

x

x
xxf  

verificăm continuitatea în x0 = 0. Calculăm limitele laterale şi 
valoarea funcţiei în x0 = 0: 

;2
1

2
lim)(lim

00





 x
xfl

xx
s  
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;2
1

2
lim)(lim

00





 x
xfl

xx
d  

.2
10

2
)0( 


f  

Aşa cum 2)0(  fll ds  funcţia este continuă în punctul x0 = 0. 

 Derivabilitatea funcţiei în x0 = 0. Aplicăm expresia lui f 

pentru x > –1, .
1

2
)(




x
xf  

.
)1(

2
)1(

)1(

2

1

2
)(

22 



















x
x

xx
xf  

Valoarea derivatei în x0 = 0: .2
1

2
)0( f  derivata există şi e 

finită, deci funcţia dată este derivabilă în x0 = 0. 
 

b) Continuitatea: 

;0lim)(lim 2

00



xxfl

xx
s  

  ;02lim)(lim 2

00



xxxfl

xx
d  

.00)0( 2 f  

Avem 0)0(  fll ds , deci funcţia este continuă în x0 = 0. 

Derivabilitatea:  
Calculăm derivatele laterale: 

.0)0(,2)()( 2 
ss fxxxf  

.1)0(,14)2()( 2 
dd fxxxxf  

Deoarece )0()0( ds ff  , funcţia nu-i derivabilă în punctul x0 = 0. 

 
5. Să se afle: 

a) ,*Nn  astfel încât funcţia f : DR, 













0,0

0,
1

cos
)(

x

x
x

x
xf

n

, să fie derivabilă în x0 = 0; 
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b) Rnm , , astfel încât funcţia Rf ),0(: , 










exnmx

exx
xf

,

0,ln2
)( , să fie derivabilă pentru orice 

).,0( x  

 Rezolvare: 
a) Derivatele laterale: 

 

  

























 

x
nx

x
x

x
x

x
xxf nnnn

s

1
cos

1
cos

1
cos

1
cos)( 1

 

.
1

sin
1

cos
11

sin 21

2 x
x

x
nx

xx
x nnn    

0)()(  xfxf sd , atunci f este drivabilă.  

Adică: 

,0
1

sin
1

cos,0
1

sin
1

cos 221 







 

xx
nxx

x
x

x
nx nnn  





































 

2

0

1

02

0

0
1

sin
1

cos

22

n

x

nx
x

tg

n

x

xx
nx

nn       R:  2n . 

 
b) Conform teoremei despre continuitatea funcţiei derivabile, 

funcţia dată trebuie să fie continuă în x = e. De aceea limitele laterale 
trebuie să coincidă cu valoarea funcţiei în punctul x = e. 

.2ln2ln2lim)(lim
0




exxf
exex

 

.)(lim)(lim
0

nmenmxxf
exex




 

.2ln2)(  eef  

Aşadar           2 nme               (1) 
Derivatele laterale trebuie să fie egale: 

.)()(,
2

)ln2()( mnmxxf
x

xxf ds   
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Pentru x = e:       .
22

)(,
2

)( m
ex

ef
x

ef ss   

Din  (1)   .022
2

22  e
e

men  

Aşadar funcţia dată este derivabilă pentru orice ),0( x  când 

.0,
2

 n
e

m  

 
1.2 Interpretarea geometrică a derivatei 
 

Fie că pe intervalul (a, b) este definită funcţia y = f(x) 
derivabilă cu graficul său Gf. (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 

 
Fixăm pe Gf. punctul A(x,  f(x)) şi vom determina tangenta la 

graficul funcţiei în punctul dat, pentru aceasta mai luăm pe Gf. un 
punct B( )(, xxfxx  ) , unde 0x  (pe fig. 1 0x , iar pe 

fig. 2 0x ). Dreapta (AB) o vom numi secantă şi o vom nota cu 

litera S. Unghiul format de secantă îl vom nota prin  . Socotim că 

22





 . În ambele cazuri avem 

x

y
tg




  (fig. 1: 

BCyACx  , , fig. 2: CByCAx  , ). 
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Dacă 0x , atunci 0y  şi punctul B, mişcându-se pe 

Gf, tinde către punctul A. Dacă în acest caz unghiul   tinde către 

valoarea oarecare  , diferit de 
2


 şi 

2


 , atunci există limita:  

    


tgtg
x

y

x







limlim

0

 ,                    (1) 

care reprezintă derivata funcţiei în punctul x: 
tgxf  )(                                               (2) 

Reciproc, dacă există derivata (finită) )(xf  , atunci 

)(xfarctg  . 

Când    , secanta S tinde să ocupe poziţia tangentei T, 

ce trece prin punctul A şi formează atunci unghiul   cu direcţia 
pozitivă a axei absciselor. 

Dreapta orientată T se numeşte tangentă la graficul funcţiei 
Gf. în punctul de tangenţă A. 

Definiţie:    Se numeşte tangentă la graficul funcţiei y = f(x) 
în punctul A(x,  f(x)), dreapta orientată T către care tinde secanta S, ce 
trece prin punctele A şi B, când 0x . 
Astfel am demonstrat, că funcţia y = f(x) este derivabilă în punctul 

),( bax , atunci graficul Gf. în acest punct are tangentă cu 

coeficientul unghiular 









22
),(





 xftg . Reciproc 

din existenţa limitei 









 22
,lim








, rezultă existenţa 

derivatei )(xf   şi a relaţiilor (1) şi (2). 

Să determinăm ecuaţia tangentei în punctul ))(,( 00 xfx  al 

graficului funcţiei derivabile f în x0. 

Ecuaţia dreptei cu coeficientul unghiular )( 0xf   este de forma 

bxxfy  )( 0 . Ordonata b o calculăm din condiţia că tangenta 

trece prin punctul ))(,( 00 xfx : 

.)()()()( 000000 xxfxfbbxxfxf   

Atunci: 0000 )()()( xxfxfxxfy            
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)())(( 000 xfxxxfy               (3)      –      ecuaţia în 

))(,( 00 xfx  la graficul funcţiei continue y = f(x). 

Observaţie:  Dacă  ,)(,)(,)( 000  xfxfxf  atunci 

dreapta tangentă în punctul ))(,( 00 xfx  al graficului Gf. a funcţiei 

continue în x0 este paralelă cu axa Oy, deci are ecuaţia x = x0.  
Se poate observa cazuri când derivatele laterale există, dar nu 
coincid: 

)()( xfxf ds
 . 

Atunci punctul A este punct unghiular al graficului Gf. (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 

 
În acest caz tangenta la graficul Gf. în A nu există, dar se 

poate vorbi despre tangenta de stânga şi tangenta de dreapta cu 
diferite pante: 

)(lim
0
0

1 xf
x

y
tg s

x
x










 , 

)(lim
0
0

2 xf
x

y
tg d

x
x










 . 

Fie acum avem derivata funcţiei în punctul x este infinită: 







 x

y
xf

x 0
lim)( . 

Menţionăm următoarele patru cazuri deosebite: 
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1) 
2

,)(


  xf  (Fig. 3)   2) 
2

,)(


  xf  (Fig. 4) 

 
Fig. 3                                                Fig. 4 

 

3)  
2

,)(


  xfs   

     
2

,)(


  xfd   (Fig. 5) 

 
Fig. 5 

 
Tangenta de stânga este Ox  şi e îndreptată în jos. Tangenta de 

dreapta este Ox  şi-i îndreptată în sus. A – fiind punct de 
întoarcere. 

4)  
2

,)(


  xfs   

     
2

,)(


  xfd   (Fig. 6) 
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Fig. 6 

 
Tangenta de stânga şi de dreapta sunt paralele cu axa Oy şi sunt 
îndreptate una în sus, alta în jos (fig. 6). A – fiind punct de întoarcere. 
Exemple: 

1. Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctele de abscisă 
specificate şi să se interpreteze geometric rezultatul obţinut: 

Rf ),0(: ,   1lg)(  xxf , x0 = 10. 

Rezolvare: 

Cum  









10,lg1

10,1lg
1lg)(

xx

xx
xxf , 

 
10ln

1
1lg)(

x
xxfd 


 ,            

10ln10

1
)10( 

df , 

 
10ln

1
lg1)(

x
xxfs 


 ,        
10ln10

1
)10( 

sf . 

)10()10( ds ff  . 

Funcţia nu este derivabilă în x0 = 10. A – fiind punct de întoarcere 
(Fig.7). 

 
Fig. 7 



 35 

2. Să se scrie, utilizând definiţia derivatei, ecuaţia tangentei la 
graficul funcţiei: 

]1,1[: Rf , xxf sin)(   în 
3

0


x . 

Rezolvare: 

Ecuaţia tangentei în punctul ))(,( 00 xfx  este de forma  

)())(( 000 xfxxxfy  , 

2

3

3
sin)( 0 


xf . 

Conform definiţiei derivatei  












 x

xxx

x

y
xf

xx

sin)sin(
limlim)(

00
 








 















 2

cos

2

2
sin

lim2
cos

2
sin2

lim
00

x
x

x

x

x

xxxxxx

xx

.coscos1 xx   Deci 
2

1

3
cos)( 0 


xf . 

Ecuaţia tangentei în 
3

0


x  la graficul funcţiei xxf sin)(   este: 

.
6

33

2

1

2

3

62

1

2

3

32

1  









 xyxyxy

Răspuns: 
6

33

2

1 
 xy . 

3. Să se afle coeficienţii Rcb , , ştiind că în punctul (-1, -2), 

parabola cbxxxf  2)(  are ca tangentă dreapta de ecuaţie 

xy 2 . 

Rezolvare: 
Aplicând sensul geometric al derivatei avem: 2)1( f , 

unde bxcbxxxf  2)()( 2 , .42)1(2  bb  
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Cum ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f(x) în punctul 

))(,( 00 xfx  este de forma )())(( 000 xfxxxfy  , 

0000 )()()( xxfxfxxfy  , atunci comparând cu ecuaţia 

xy 2 , primim 

 30)1(210)()( 000 cbcbxxfxf  

.4,1  bc  

Aşadar pentru 1,4  cb  are loc afirmaţia dată. 

[1, 92-133], [2, 147-155], [3, 144-148] 
 
 
1.3 Operaţii cu funcţii derivabile  
 

1.3.1 Derivata sumei, a produsului şi a câtului 
 
Teorema 1.   Dacă funcţiile RIgf :, )( RI   sunt derivabile în 

punctul Ix 0  (x0 – punct interior lui I),  atunci funcţia f + g este 

derivabilă în x0 şi )()()()( 000 xgxfxgf  . 

Demonstrare: 

Fie Ix 0 , punct interior lui I, atunci conform definiţiei derivatei 

funcţiei avem: 







 x

xgfxxgf
xgf

x

))(())((
lim)()( 00

0
0







 x

xgxxgxfxxf
x

)()()()(
lim 0000

0
 












 x

xgxxg

x

xfxxf
xx

)()(
lim

)()(
lim 00

0

00

0

).()( 00 xgxf               c.t.d. 

 
Consecinţă:   Dacă funcţiile f şi g sunt derivabile pe 

intervalul I, atunci funcţia f + g este derivabilă pe I şi  

gfgf  )(          (1) 
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Observaţie:    Aplicând metoda inducţiei, se poate arăta că 
suma f1 + f2 + . . . + fn a n funcţii derivabile pe intervalul I este o 

funcţie derivabilă pe I şi .
11














 n

k
k

n

k
k ff  

Teorema 2.   Dacă funcţia  RIf : )( RI   este derivabilă în 

punctul Ix 0  (x0 – punct interior lui I),  atunci funcţia fc   este 

derivabilă în x0 şi )()()( 00 xfcxfc  . 

Demonstrare: 
Deoarece c – const, derivata ei este: 0c . 
Conform definiţiei derivatei funcţiei avem: 







 x

xcfxxcf
xfc

x

)()(
lim)()( 00

0
0  

)(
)()(

lim 0
00

0
xfc

x

xfxxf
c

x








.     c.t.d. 

Consecinţe: 

1. Dacă funcţia f este derivabilă pe intervalul )( RI   şi 

Rc , atunci funcţia cf este derivabilă pe I şi 

  fcfc 


            (2) 

2. Pentru c = –1, obţinem ff  )( .       

3. Dacă f şi g sunt funcţii derivabile, atunci f – g este 
funcţiederivabilă şi  

gfgf  )(         (3) 

 
Teorema 3.   Dacă funcţiile RIgf :,  (intervalul RI  ) sunt 

derivabile în punctul Ix 0  (x0 – punct interior lui I),  atunci funcţia 

RIgf  :  este derivabilă în x0 şi  

)()()()()()( 00000 xgxfxgxfxgf  . 

Demonstrare: 

Fie Ix 0 (punct interior). Funcţia g, fiind derivabilă în x0, este 

continuă în x0, adică )()(lim 0
0

xgxg
xx




. 
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Atunci 







 x

xgxfxxgxxf
xgf

x

)()()()(
lim)()( 0000

0
0

x

xxgxfxxgxxf
x 






)()()()(
lim 0000

0






x

xgxfxxgxf )()()()( 0000  












)(
)()(

lim)(
)()(

lim 0
00

0
0

00

0
xf

x

xgxxg
xxg

x

xfxxf
xx

).()()()( 0000 xfxgxgxf               c.t.d. 

Consecinţă:    Dacă funcţiile f şi g sunt derivabile pe intervalul I, 

atunci funcţia gf   este derivabilă pe I şi  

gfgfgf  )(       (4) 

Observaţie:   Aplicând metoda inducţiei matematice, se poate arăta 

că produsul 
n

fff  ...21  a n funcţii derivabile pe intervalul I este o 

funcţie derivabilă pe I şi  

  nffffffffffffff
nnnn





1

............ 213212121

Teorema 4.    Dacă funcţiile RIgf :,  (intervalul RI  ) sunt 

derivabile în punctul Ix 0  (x0 – punct interior lui I), 0)( 0 xg ,  

atunci funcţia 
g

f
 este derivabilă în x0 şi  

)(

)()()()(
)(

0
2

0000
0

xg

xgxfxgxf
x

g

f 












. 

Demonstrare: 

Fie 0x  punct interior lui I. Cum funcţia g este continuă şi 

0)( 0 xg , rezultă că există o vecinătate )( 0xV  în care 0)( 0 xg , 

pentru orice )( 0xVx . Considerăm x  astfel, încât 

)( 00 xVxx  .  
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Atunci 


































 x

x
g

f
xx

g

f

x
g

f
x

)()(

lim)(
00

0
0







 xxgxxg

xxgxfxgxxf
x )()(

)()()()(
lim

00

0000

0





 )()(

1
lim

00
0 xgxxgx






















)(

)()(
)(

)()(
lim 0

00
0

00

0
xf

x

xgxxg
xg

x

xfxxf
x

   )()()()(
)(

1
0000

0
2

xfxgxgxf
xg

.
)(

)()()()(

0
2

0000

xg

xfxgxgxf 
              c.t.d. 

Consecinţe: 

1.    Dacă funcţiile f şi g sunt derivabile pe intervalul I şi 0)( 0 xg , 

atunci funcţia 
g

f
 este derivabilă pe I şi  

2g

gfgf

g

f 












        (5) 

2.    Pentru f = 1, din (5), obţinem 
2

1

g

g

g














                   (6) 

 
1.3.2 Derivata funcţiei compuse 

  

Teorema 5.     Fie funcţiile 21: IIf  , 21: IIg  , unde 

intervalul RII 21, . Dacă funcţia f este derivabilă în 10 Ix   (x0 – 

punct interior lui 1I ), iar funcţia g este derivabilă în 
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200 )( Ixfy  , atunci funcţia compusă RIfgh  1:  este 

deivabilă în 10 Ix   şi )())(()( 000 xfxfgxh  . 

  Ixxfxfgxfg 


),())(())(( 000               (7) 

Demonstrare: 
La o creştere x a argumentului, funcţia f(x) primeşte creşterea 

)(xf , iar funcţia h creţterea h . Cum funcţia h este derivabilă în 

10 Ix   are loc relaţia  

)())(()())(( 0000 xfxfxfxfgh   ,       (8) 

unde 0))(( 0  xf  pentru 0x .  

Împărţind egalitatea (8) la x  obţinem: 

x

xf
xf

x

xf
xfg

x

h













 )(
))((

)(
))(( 0

0
0

0  . 

Trecând la limită când 0x  vom primi: 

x

xf
xf

x

xf
xfg

x

h
xxxx 














)(
lim))((lim

)(
lim))((lim 0

0
0

0

0

0
0

0


)())(()( 000 xfxfgxh  , fiindcă 0))((lim 0
0




xf
x

 , 

)(
)(

lim 0
0

0
xf

x

xf
x







. 

Formula derivatei funcţiei compuse are loc şi pentru cazul când 

Ix 0  (x0 – punct interior lui I), formula (7). 

 
1.3.3 Derivata funcţiei inverse 

 
Teorema 6:     Fie f: I I (intervalele I, RI  ) o funcţie continuă 

şi bijectivă. Dacă funcţia f este derivabilă în punctul 0x I  ( x0 – 

punct în interiorul lui I ) şi 0)( 0 xf , atunci funcţia inversă 

 If :1  I este derivabilă  în punctul y0 = f(x0) şi 

)(

1
)()(

0

0
1

xf
yf


 . 

Demonstrare: 
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         Fie )(xfy   funcţia bijectivă, atunci funcţia inversă 

)()(1 ygyfx   . Dându-i lui y o creştere 0y  vom primi o 

creştere corespunzătoare funcţiei inverse ( f – continuă şi bijectivă ). 

  De aceea                            

x

yy

x








 1
. 

Şi dacă 0y , atunci cum g(y) continuă de asemenea vom avea şi 

0x , dar atunci 0)( 



xf

x

y
, există limita 

y

x
y 


 0

lim

x

y
x 




 0
lim

1

)(

1

xf 
 . 

Teorema e demonstrată şi  

 
)(

1
)(

0

1

xf
yf




 , Iy , )(xfy  .                         (9) 

Teoremele demonstrate se aplică la obţinerea formulelor de derivare 
a tuturor funcţiilor algebrice şi transcendente. 
        

Exemple:  
1.   Să se calculeze f  pentru funcţia RDf :  

a) f(x) xx ln8 3 , 

b) f(x) xx 4sin6 23 , 

c) f(x) 
x

x
2

2

ln

)13(cos 
 , 

d) f(x) 
3

cos
x

arc , 

e) f(x) 2 xx , în 10 x . 

 
Rezolvare: 

a)  )(xf )ln8( 3 xx  )(ln8ln)(8 33 xxxx


x

xxx
1

8ln24 32 22 8ln24 xxx  . 
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b)  )(xf  )4sin6( 23 xx  )4(sin64sin)6( 2323 xx xx  

 )4(sin4sin264sin)3(6ln6 323 xxxx xx  

)8sin44sin6ln3(6

4cos4sin684sin66ln3

)4(4cos4sin624sin66ln3

23

323

323

xx

xxx

xxxx

x

xx

xx







 

c)  )(xf 










 

x

x
2

2

ln

)13(cos
 





x

xxxx
4

2222

ln

)(ln)13(cosln)13(sco

.
ln

)13cos(2ln)13sin(6

ln

)13cos(
2

ln)13sin(6

ln

)(lnln2)13cos(ln)13()13sin(

3

222

3

22

4

2222

xx

xxxx

x

x
x

xxx

x

xxxxxx
















 

d) 

 
222 9

1

9
13

1

3
1

3

3
cos

xxx

x

x
arcxf










































 

e)  )(xf 2xx  

Logaritmăm ambele părţi: 

xxxxf x ln2)ln()(ln 2   . 

Derivăm egalitatea căpătată: 

  





xx
xf

xf
xxxf ln)2(

)(

)(
,)ln2()(ln  

)(ln2  xx ,       








 ,
2

22

ln

)(

)(

x

x

x

x

xf

xf
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22

)2(2ln
)(

,
2

22

ln
)(

2

2















 









xx

xxx
xxf

x

x

x

x
xxf

x

x

 

Valoarea derivatei în x0 = 1:  3
3

3

32

321ln1
1)( 3 


 xf  

[1, 110-120], [2, 157-181], [3, 156-161], [4, 70-103] 
 
1.4 Diferenţiala unei funcţii de o singură variabilă 
 

Fie RIf : )( RI  , o funcţie derivabilă pe intervalul I şi 

Ix 0  (x0
 – punct interior lui I). Atunci, conform definiţiei derivatei 

unei funcţii într-un punct, 

.
)()(

lim)( 00

0
0

x

xfxxf
xf

x 





                      (1) 

Din (1) şi definiţia limitei unei funcţii într-un punct rezultă că  

),()(
)()(

0
00 xxf

x

xfxxf





                 (2) 

unde .0)(lim
0




x
x

  

Folosind relaţia (2), obţinem 

xxxxfxfxxf  )()()()( 000   sau  

xxxxfxf  )()()( 00                   (3)  

Din relaţia (3) rezultă că creşterea )( 0xf  a unei funcţii f derivabile 

într-un punct x0 se exprimă ca o sumă de doi termeni: termenul 

xxf  )( 0 , care este direct proporţional cu creşterea argumentului, 

şi termenului xx  )( , unde )( x  este un infinit mic. 

 Definiţie:   Funcţia RRg : , xxfxg  )()( 00 , se 

numeşte  diferenţiabila funcţiei f în punctul x0 şi se notează 

)( 0xdf . 

Deci,  .)()( 00 xxfxdf                                                            (4) 

Exemplu 
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Să calculăm diferenţiala funcţiei RRf : , f(x) = x. 

Cum 1)( 0  xf , obţinem xdx  . Atunci din relaţia (4) rezultă că 

.)()( 00 dxxfxdf   Dacă funcţia f este derivabilă în orice punct 

din I, obţinem formula: 

.,)()( 00 Ixdxxfxdf                           (5) 

Exemple 

1. Pentru funcţia xxfRf sin)(],1,1[:  , obţinem 

.cos)(sin)(sin)( xdxdxxxdxdf   

2. Pentru funcţia xxgRg 8log)(,),0(:  , avem 

.
8ln8ln

1
)(

x

dx
dx

x
xdf   

Interpretarea geometrică a diferenţialei unei funcţii f derivabile 
într-un punct x0 este prezentată în figura 8. Trasăm tangenta la 

graficul Gf în punctul A( )(, 00 xfx ). Avem 

AB

BC
xftgABx  )(, 0  (vezi ABC  cu m   090B ). 

Atunci ABxfBC  )( 0  sau )()( 00 xdfxxfBC  . 

Deci, interpretarea geometrică a diferenţialei unei funcţii f în 

punctul x0 este următoarea: )( 0xf  reprezintă creşterea „ordonatei 

funcţiei f ”, ce corespunde creşterii x  a agrementului ei, iar 

)( 0xdf  reprezintă creşterea „ordonatei tangentei” la graficul Gf în 

punctul ( )(, 00 xfx ), ce corespunde aceleiaşi creşteri x  a 

argumentului funcţiei f (Fig. 8). 

 
Fig 8 
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Formulele (3) şi (4) implică următoarea relaţie de aproximare:  

)()()( 000 xdfxfxxf                            (6) 

sau BCBD  . 

Cum ecuaţia tangentei la graficul Gf în punctul A( )(, 00 xfx ) este 

))(()( 000 xxxfxfy  , din relaţia (6) rezultă 

xxfxfxxf  )()()( 000 .                      (7) 

Atunci pentru x  suficient de mic avem yxxf  )( 0 . Cu alte 

cuvinte, în vecinătatea punctului A, pe o porţiune suficient de mică a 
graficului funcţiei f, arcul de curbă este aproximat cu un segment al 
dreptei tangente la graficul Gf în punctul A. 
Formula (7) se aplică deseori la calculul aproximativ al valorilor unei 
funcţii într-un punct indicat. 
Exemplu  
Să se calculeze cu aproximaţie valoarea funcţiei 

154)( 2  xxxf  în punctul x = 1,1. 

Rezolvare: 
x = 1,1 = 1+0,1 = x0 + x . Atunci x0 = 1, x = 0,1. Calculăm f(1) şi 

)1(f  : 

1215114)1( 2 f ; 18)(  xxf  şi .7118)1( f  

Substituind în (7), obţinem: 
.3,111,07121,0)1()1()1,1(  fff  

Valoarea exactă a funcţiei f în acest punct este: f(1,1) = – 11,26. 
 
Observaţii: Aplicând formula (7), se pot deduce formulele:  

I.  .
2

1
11 xx     (8) 

II.    .11 xnx
n

   (9) 

Exemplu 

Să se calculeze cu aproximaţie: a) 009,1 ;    b) 100)002,1( . 

Rezolvare: 
a) Aplicând formula (8), obţinem  

005,1009,0
2

1
1009,01009,1   
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b) Aplicând formula (8) vom obţinem  

2,1002,01001)002,01()002,1( 100100   

 Formula (7) poate fi aplicată la calculul aproximativ al 
valorilor oricăror funcţii derivabile în punctu x0, inclusiv al valorilor 
funcţiilor trigonometrice. Menţionăm că în analiza matematică 
unghiurile se măsoară numai în radiani. 
Exemplu 

Să se calculeze cu aproximaţie 032sin . 
Rezolvare: 

)230sin(32sin 000  .  

Atunci 
1806180

2
6

23032 000 
x .  

Notăm f (x) = sin x, 
6

0


x , iar 

90


x .  

Cum 
2

1

6
sin)( 0 


xf , 

2

3

6
cos)( 0 


xf , obţinem: 

.53,003,05,0
902

3

2

1

902

3

2

1
32sin 0 





 

Observaţie:      Din definiţia diferenţialei unei funcţii rezultă că 
tabloul derivatelor funcţiilor elementare se poate transcrie în tabloul 
diferenţialelor funcţiilor respective: 

Rdxxxd     ,)( 1 ;         
x

dx
xd

2
)(  ;        dxeed xx )( ;  

adxaad xx ln)(  ;     
x

dx
xd )(ln ;    

ax

dx
xd a

ln
)(log  ;   

xdxxd sin)(cos  ;    xdxxd cos)(sin  ;     

x

dx
xtgd

2cos
)(  ;  

x

dx
xctgd

2sin
)(  ;  

21
)(arcsin

x

dx
xd


 ; 

21
)(arccos

x

dx
xd


 ;  

21
)(

x

dx
xarctgd


 ; 

21
)(

x

dx
xarcctgd


 , ş.a.m.d. 

 [1, 120-123], [3, 164-168], [4, 103-108] 
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1.5 Proprietăţi generale ale funcţiilor derivabile 
În continuare vom evidenţia unele proprietăţi generale ale 

funcţiilor derivabile. Teoremele ce urmează se numesc teoreme 
fundamentale ale analizei matematice. 
 
1.5.1 Teorema lui Fermat 
 
Reamintim! 
 Punctele de maxim (minim) local ale unei funcţii se numesc 
puncte de extrem local ale acestei funcţii. 

Teorema lui Fermat.  Fie RI   ( RI  ) o funcţie 

derivabilă pe intervalul I şi x0 – punct interior lui I. Dacă x0 este un 

punct de extrem local al funcţiei f, atunci 0)( 0  xf . 

Demonstrare 
Presupunem că x0 este un punct de maxim local al funcţiei f. Atunci 

există o vecinătate U a lui x0 ( IU  ), astfel încât )()( 0xfxf  , 

Ux . Pentru Ux  , x < x0, avem 0
)()(

0

0 




xx

xfxf
. 

Deoarece funcţia f este derivabilă în x0, rezultă că 

)()()( 000 xfxfxf ds
 , unde 0

)()(
lim)(

0

0

0

0
0








 xx

xfxf
xf

x
xx

s , 

0
)()(

lim)(
0

0

0

0
0








 xx

xfxf
xf

x
xx

d . Deci, 0)( 0  xf  şi 0)( 0  xf , 

de unde rezultă că 0)( 0  xf . 

 Teorema se demonstrează similar şi în cazul în care x0 este 
un punct de minim local al funcţiei f. Pentru acest caz teorema mai 
poate fi demonstrată, substituind în demonstraţia de mai sus f cu – f. 
 Interpretare geometrică. În condiţiile teoremei, dreapta 
tangentă la graficul funcţiei f în punctul (x0 ,f(x0)) este paralelă cu axa 
Ox . 
 
Observaţie. Teorema lui Fermat exprimă doar condiţia necesară 
pentru ca funcţia derivabilă f  să aibă în punctul x0 extrem local. Din 
faptul că derivata funcţiei se anulează în x0 încă nu rezultă, în mod 
obligatoriu, că funcţia f are în x0 extrem local. De exemplu, derivata 
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funcţiei RRf : , f(x) = x3, se anulează în x0= 0, însă x0= 0 nu este 

punct de extrem local pentru funcţia f. 
 Acest exemplu demonstrează că reciproca teoremei lui 
Fermat este falsă. 
  
1.5.2 Teorema lui Rolle 
 

Următoarea teoremă, foarte utilă în aplicaţii, este o 
consecinţă a rezultatelor referitoare la funcţiile continue şi a teoremei 
lui Fermat. 

Teorema lui Rolle. Dacă funţia    :,: baRbaf   

1) este continuă pe  ba, , 

2) este derivabilă pe  ba, , 

3)    bfaf  , 

Atunci există cel puţin un punct c  ba, , astefel 

încăt   0' cf . 

Demostraţie 

Funcţia f , fiind continuă pe ba, , conform teoremei lui 

Weierstrass, este mărginită şi îşi atinge marginile. 

Fie )(inf
],[

xfm
bax

 , ),(sup
],[

xfM
bax

 ., RMm   Sînt 

posibile următoarele cazuri: 

1) .Mm  Atunci funcţia f este constantă pe  ba, . 

Prin urmare,   0' cf pentru orice c  ba, . 

2) .Mm   Atunci f nu este  o funcţie constantă pe  ba, . 

Din condiţia    bfaf   rezultă că funcţia f nu-şi  atinge măcar una 

dintre marginile m sau M în extremităţile segmentului  ba, , astefel 

spus, există un punct c  ba, , astfel încît   mcf   sau 

  Mcf  . Cum c  este un punct de extrem local, conform teoremei 

lui Fermat,   0' cf . 

Interpretare geometrică. Dacă segmentul determinat de 

punctele   ,, cfa    bfb,  este paralel cu axa Ox, atunci există cel 
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puţin un punct  bac , , astfel încât în punctul   cfc,  dreapta 

tangentă  la graficul funcţiei derivabile f  este paralelă cu axa Ox . 
 
Exemplu 

Funcţia   ,0,1: Rf     122 3  xxxf , verifică 

umătoarele condiţii: 1) este continuă pe  0,1 , 2) este derivabilă pe 

 0,1 , 3)     101  ff . Conform teoremei lui Rolle, există 

 0,1c , astefel încât   0' cf . Să determinăm acest punct c . 

Avem   026 2  xxf cu  ,0,1
3

3
1 x  

 0,1
3

3
2 x . Aşadar, 

3

3
c . 

Observaţii.  
1. Punctul c din teorema lui Rolle nu întotdeauna este unic 

pentru funcţia dată. 
2. Dacă se renunţă cel puţin la una dintre ipotezele teoremei 

lui Rolle, atunci concluzia teoremei este falsă. 
Exerciţiu: 
Fie funcţia RDf : : 

a) 









;0,2

]1,0(,2
)(

xdaca

xdacax
xf  

b) ]1,0(,2)(  xxxf ; 

c) ]1,1[,)(  xxxf . 

Determinaţi care duntre condiţiile teoremei lui Rolle nu se verifică şi 
convingeţi-vă, în acest caz, că este falsă concluzia teoremei lui Rolle. 
  
Consecinţe ale teoremei lui Rolle 
 

1. Între două zerouri ale unei funcţii derivabile pe un interval se 
află cel puţin un zerou al derivatei acestei funcţii. 

2. Între două zerouri consecutive ale derivatei unei funcţii 
derivabile pe un interval se află cel mult un zerou al acestei 
funcţii. 
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1.5.3 Teorema lui Lagrange şi teorema lui Cauchy 
 
Teorema lui Lagrange.  Fie Rbaf ],[: . Dacă funcţia f este 

continuă pe [a, b] şi derivabilă pe (a, b), atunci există cel puţin un 
punct ),( bac , astfel încât )()()()( abcfafbf  . 

Demonstrare 

         Considerăm funcţia ,],[: RbaF   ,)()( mxxfxF   

.Rm  Funcţia F este continuă pe [a, b] şi derivabilă pe (a, b). 

Determinăm constanta ,Rm  astfel încât F(a) = F(b), adică 

.
)()(

ab

afbf
m




  Cum funcţia F satisface condiţiile teoremei lui 

Rolle, rezultă că există ),( bac , astfel încât .0)(  cF  

Din relaţiile mxfxF  )()(  şi 0)(  cF  obţinem .)( mcf   

Prin urmare,  

ab

afbf
cf






)()(
)(  sau )()()()( abcfafbf              (1) 

Interpretare geometrică. Graficul funcţiei f admite tangentă 
în orice punct ).,( bax  Dreapta care trece prin punctele A(a, f(a)) 

şi B(b, f(b)) are panta ,
)()(

1m
ab

afbf





 iar tangenta la graficul 

funcţiei f în punctul (c, f(c)) are panta .)( 2mcf  Cum m1 = m2, 

rezultă că aceste drepte sunt paralele. 
Deci în condiţiile lui Lagrange, există cel puţin un punct al 

graficului Gf în care tangenta este paralelă cu secanta AB. 
 
Exerciţiu rezolvat 

Să se aplice teorema lui Lagrange şi să se determine efectiv c, 

funcţiei Rf ]2,1[: , 













].2,1(,

4

]1,0[,26

)(

2

x
x

xx

xf  

Rezolvare: 
Funcţia f este continuă şi derivabilă pe fiecare dintre intervalele [0, 1) 
şi (1, 2]. Deoarece f(1 – 0) = f(1 + 0) = 4, rezultă că funcţia f este 
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continuă în x0 = 1 şi, deci, continuă pe [0, 2]. Avem 













].2,1(,

4

)1,0[,4

)(
2

x
x

xx

xf  

Utilizând definiţiile derivatelor laterale, obţinem 

.4)1()1( 
ds ff  Rezultă că .4)1( f  Deci, funcţia f este 

derivabilă pe (0, 2). Atunci, conform teoremei lui Lagrange, există 
)2,0(c , astfel încât )02()()0()2(  cfff , adică 

2)(  cf . Ţinând cont de derivata funcţiei f pe intervalele 

indicate, obţinem ecuaţiile – 4c = – 2 pentru )1,0(c , şi 

2
4

2


c
 pentru )2,1(c , cu soluţiile 

2

1
1 c , respectiv, 

22 c . Aşadar, am obţinut două puncte: c1 şi c2. 

Răspuns: 
2

1
1 c , 22 c . 

Observaţii: 
1. Formula (1) se numeşte formula lui Lagrange sau formula 

creşterilor finite. 
2. Ca şi în cazul teoremei lui Rolle, punctul c nu întotdeauna este 

unic pentru funcţia dată. 
3. Teorema lui Lagrange este o generalizare a teoremei lui Rolle. 

Într-adevăr, dacă în teorema lui Lagrange se verifică şi condiţia 

f(a) = f(b), atunci din formula (1) rezultă că 0)(  cf , adică 

rezultă concluzia din teorema lui Rolle. 
 
În continuare prezentăm, fără demonstraţie, 
 Teorema lui Cauchy. Fie funcţiile Rbagf ],[:, . Dacă 

1) funcţiile f şi g sunt continue pe [a, b], 
2) funcţiile f şi g sunt derivabile pe (a, b), 

3) ),(,0)( baxxg  , atunci )()( bgag   şi există cel 

puţin un punct ),( bac , astfel încât 

)(

)(

)()(

)()(

cg

cf

agbg

afbf









. 
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Observaţie. Teorema lui Lagrange rezultă din teorema lui 
Cauchy pentru cazul particular Rbag ],[: , g(x) = x.  

 
1.5.4 Teorema lui Darboux 
 

Se poate demonstra următoarea proprietate importantă a 
derivatei. 
 Teorema lui Darboux. Dacă RIf :  este o funcţie 

derivabilă pe un interval I ( RI  ), atunci derivata sa f   are 

proprietatea lui Darboux, adică funcţia f   nu poate trece de la o 

valoare la alta fără a trece prin toate valorile intermediare. 
 Consecinţe: 

1) Dacă funcţia RIf :  este derivabilă pe intervalul I şi 

Ixxf  ,0)( , atunci f   păstrează acelaşi semn pe I. 

2) Dacă funcţia RIf :  este derivabilă pe intervalul I, 

atunci f   nu are puncte de discontinuitate de speţa întâi. 

 
1.5.5 Regulile lui l’Hospital 
 

Unele limite de funcţii pot fi calculate cu ajutorul derivatelor. 
Utilizarea următoarelor două teoreme, numite regulile lui l’Hospital, 

fac posibil calculul unor limite de forma 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx

, în cazurile în 

care 0)(lim)(lim
00




xgxf
xxxx

 sau dacă aceste limite sunt infinite. 

Regula lui l’Hospital pentru cazul exceptat 
0

0
 

Teorema 1. Fie I un interval ( RI  ), Ix 0  şi funcţiile 

RxIgf }{\:, 0 . Dacă  

1.  0)(lim)(lim
00




xgxf
xxxx

, 

2.  funcţiile f şi g sunt derivabile pe }{\ 0xI , 

3.  0)(  xg , IxVx  )( 0 , 



 53 

4.  există limita (finită sau infinită) 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx 




, atunci există 

limita 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx

, şi 
)(

)(
lim

)(

)(
lim

00 xg

xf

xg

xf
xxxx 





. 

 

Regula lui l’Hospital pentru cazul exceptat 



 

Teorema 2. Fie I un interval ( RI  ), Ix 0  şi funcţiile 

RxIgf }{\:, 0 . Dacă  

1.  


)(lim)(lim
00

xgxf
xxxx

, 

2.  funcţiile f şi g sunt derivabile pe }{\ 0xI , 

3.  0)(  xg , IxVx  )( 0 , 

4.  există limita (finită sau infinită) 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx 




, atunci există 

limita 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx

, şi 
)(

)(
lim

)(

)(
lim

00 xg

xf

xg

xf
xxxx 





. 

Observaţii: 
1) Teoremele 1 şi 2 sunt adevărate şi pentru limitele laterale 

în punctul indicat. 
2) Regulile lui l’Hospital sunt adevărate şi în cazul în care 

x . 
3) Teoremele 1 şi 2 prezintă condiţii suficiente pentru 

rezolvarea cazurilor exceptate (nedeterminărilor) 
0

0
 

sau 



. 

4) Dacă nedeterminarea 
0

0
 sau 




 este prezentă atât în 

)(

)(
lim

0 xg

xf
xx

, cât şi în 
)(

)(
lim

0 xg

xf
xx 




 şi dacă f, g, ,f   g , 

precum şi ambele aceste limite verifică condiţiile 
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regulei respective a lui l’Hospital, atunci 

)(

)(
lim

)(

)(
lim

00 xg

xf

xg

xf
xxxx 





. În acest caz se spune că s-a 

aplicat succesiv de două ori regula lui l’Hospital. 
În cazurile necesare poate fi studiată posibilitatea utilizării succesive 
a regulilor lui l’Hospital de trei sau de mai multe ori. 

[1, 123-135], [2, 184-189], [3, 182-212], [4, 127-134] 
 
Exemple 

Să se calculeze:  1.  
x

x
x 2

3sin
lim

0
;  2.  

xx e

x2
lim


. 

Rezolvare: 

1.   
 

2

3

2

3cos3
lim

)2(

3sin
lim

0

0

2

3sin
lim

000


















x

x

x

x

x
xxx

. 

2.  0
2

lim
)(

)2(
lim

2
lim 



















 xxxxxx ee

x

e

x
. 

 

Cazuri exceptate 0 ,  , 
1 , 

0 , 00  

 Cazurile exceptate 0 ,  , 1 , 0 , 00  pot fi reduse 

la cazul exceptat 
0

0
 sau la cazul exceptat 




 prin metodele propuse 

anterior. 
Exemple 

1. Să se calculeze: 

a) )ln(lim 2

0
xx

x



;   b) 










 xtgxx

11
lim

0
;   c) x

x
x

0
lim


;   d)

x

x x

x
2

1

1
lim 














. 

Rezolvare: 

a) Suntem în cazul 0 . Avem 

2

2

1

ln
ln

x

x
xx  . 

Atunci xxf ln)(  , 
2

1
)(

x
xg   şi Rgf  ),0(:, , 
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x
x

lnlim
0

, 
 20

1
lim

xx
. Funcţiile f şi g sunt derivabile: 

0
1

)( 
x

xf  şi 0
2

)(
3


x
xg , ),0( x . 

       Atunci 

.0
2

lim
2

1

lim
)(

)(
lim

)(

)(
lim)ln(lim

2

0

3

000

2

0





















x

x

x
xg

xf

xg

xf
xx

xxxxx

Răspuns:  0)ln(lim 2

0



xx

x
. 

b) Sântem în cazul  . Cum 
xtgx

tgxx

xtgx




11
, 

obţinem cazul 
0

0
.  

Atunci 
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xtgx xx
 

























 xxx

x

xxtgx

x

x

x
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x
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cos

1cos
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1
1
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2sin
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1

1cos
lim

0

0

2sin
2

1

1cos
lim

2

0

2

0

.0
12cos

sincos2
lim

0







 x

xx
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Răspuns:  0
11

lim
0











 xtgxx
. 
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Observaţie.  În acest exemplu am aplicat regula lui l’Hospital 
succesiv de două ori, deoarece, aplicând-o prima dată, am obţinut 

cazul exceptat 
0

0
. 

c) Sântem în cazul 00 . Avem: xxxf )( , 

xxxf ln)(ln  , xxexf ln)(  . 

Deoarece 

 
0

1

1

lim
1

ln
lim

1

ln
lim)ln(lim

2

0000


































x

x

x

x

x

x
xx

xxxx
, 

atunci 1lim)(limlim 0
)ln(lim

ln

000

0  


eeexfx

xx
xx

xx

x

x

x . 

Răspuns:  1lim
0




x

x
x . 

d) Sântem în cazul 1 . Fie RDf : , 
x

x

x
xf

2

1

1
)( 












 , atunci 

1

1
ln2)(ln






x

x
xxf . Prin urmare, 

4

2

1
1

2

lim
0

0

2

1
1

1
ln

lim)(lnlim
2
















x

x

x

x

x

xf
xxx

.  

Deci, 4

2

1

1
lim 















e

x

x
x

x
. 

Răspuns:  4

2

1

1
lim 















e

x

x
x

x
. 

Observaţie.  Regulile lui l’Hospital pot fi folosite şi la calculul 
unor limite de şiruri, dar nu direct. Dacă pentru funcţia 

Rf  ),0[:  avem lxf
x




)(lim , atunci lnf
n




)(lim . 

2. Să se calculeze n

n
n


lim . 
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Rezolvare: 

Fie funcţia RDf : , xxxf
1

)(  . Suntem în cazul 0 . Atunci 

x
x

xf ln
1

)(ln  .  

Prin urmare, 
 

0
1

lim
)(

ln
lim

ln
lim 



















 xx

x

x

x
xxx

. 

Aşadar, 1)(limlim 0
lnlim

 


eexfn

x

n

n

n

x . 

Răspuns:  1lim 


n

n
n . 

Observaţii.  
1. În unele cazuri aplicarea regulilor lui l’Hospital nu este 

eficientă. De exemplu, aplicând regula lui l’Hospital pentru 

calculul limitei 
1

lim
2  x

x
n

, obţinem 
x

x
n

1
lim

2 


 şi, 

apoi, derivând, revenim din nou la 
1

lim
2  x

x
n

 ş.a.m.d. 

Calculând însă această limită prin metode elementare, 
obţinem rezultatul: 

1
1

1

1
lim

1
lim

2

2





 

x

x

x
nn

. 

2. Poate fi cazul în care raportul 
)(

)(

xg

xf




 nu are lmită, deşi 

raportul 
)(

)(

xg

xf
 are limită. 

3. În unele cazuri problema calcului limitei raportului 
)(

)(

xg

xf




 

nu poate fi pusă în genere, deşi limita raportului 
)(

)(

xg

xf
 

există. 
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4. Aplicarea mecanică (fără a verifica dacă are loc cazul 
0

0
 

sau 



 sau alte cazuri exceptate şi dacă sunt verificate 

condiţiile teoremelor 1 sau 2) ale regulilor lui l’Hospital 

conduce la rezultate false. De exemplu, 0
1

2
lim

22





 xx

x
x

 

şi nu reprezintă o formă exceptată. Folosind însă în mod 
mecanic regula lui l’Hospital, obţinem: 

5

1

12

1
lim

)1(

)2(
lim

222








 xxx

x
xx

. 

5. În calculul limitelor de funcţii se recomandă combinarea 
metodelor elementare cu regulile lui l’Hospital. 

Comunicarea dată conţine numai secvenţe ale aplicaţiilor 
calculului diferenţial. O altă temă de cercetare poate fi: Aplicaţiile 
calculului diferenţial în modelarea matematică a problemelor de 
extem cu conţinut tehnic şi economic.     
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METODE ITERATIVE DE DETERMINARE A VALORILOR  
ŞI VECTORILOR PROPRII A UNEI MATRICE 

 
Diana BÎCLEA-AFTENI , 

Catedra de Matematică şi Informatică 
 

This paper describes some numerical methods for determining the 
values and eigenvectors. Each method is followed by the theoretical 
concepts, a numerical example, computing the overall program and the 
results obtained by running the program. 

 

1. Valorile proprii ale unui operator liniar 
    Fie X  şi Y  două spaţii vectoriale de dimensiuni finite, iar 

YXT :  o aplicaţie din X  şi Y . Vom spune că T  este o aplicaţie 
liniară, dacă  
                                       2121 xTxTxxT    ,  

pentru orice Xxx 21 ,  şi K, , unde K este mulţimea 

numerelor reale R  sau a numerelor complexe C . Dacă S este un 

subspaţiu  vectorial din X , atunci TS ,  se  notează  TIm . 

Dimensiunea subspaţiului  TIm  se numeşte rang T. 

    Fie  n

ke
1

 o bază în spaţiul X , iar  m

lf
1

 o bază în Y . 

Atunci pentru orice Xx   avem 





n

k

kk ex
1

  ,    



n

k

kkTeTx
1

 . 

  Fiecare din  kTe Y    şi se reprezintă  în baza   m

lf
1

 

kTe  = 


m

e

lek ft
1

. 

Matricea  























mnmm

n

n

ttt

ttt

ttt

...

...................

...

...

21

22221

11211

  

 se numeşte reprezentarea matricială T  în bazele   ke ,  lf . 
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    Aplicaţia liniară care transformă un spaţiu liniar E în sine se 
numeşte operator liniar. 

 Calculul valorilor proprii pentru un operator se reduce la 
determinarea rădăcinilor ecuaţiilor sale caracteristice. De aceea 
pentru determinarea valorilor proprii ale matricelor avem nevoie de 
polinomul caracteristic asociat matricei A , deoarece polinomul 
caracteristic se obţine din reprezentarea  matricială a operatorului. 

Fie A  o matrice  pătrată    ,
,1 njiijaA


  Raij  , se ştie că: 

C  este valoare proprie  pentru matricea A , iar 0,  vRv n , 

este vector propriu corespunzător valorii propri   , dacă: vAv    

sau   0 vIA  .  

Condiţiile necesare ca  să fie valoare proprie pentru matricea 
A  este ca:  

      0...1det 1
1  

n
nnn

n aaIAP         (1) 

Au loc următoarele proprietăţi: 
1. Dacă A  şi B sînt două  matrice asemenea, valorile lor 

proprii sînt aceleaşi. Într-adevăr, dacă A  şi B sînt asemenea, 

atunci există o matrice inversabilă P , încât  APPB 1  . 
Fie   o valoare  proprie a lui B . Reiese, că există un 0x   

încât xBx    sau .1 xAPxP    Ultima egalitate o 

înmulţim din stânga cu matricea P   şi o notăm     .yPx   

Obţinem yAy  , deci   este valoare proprie a      

matricei A, ce corespunde vectorului propriu Pxy   . 

2. Matricea A  se aseamănă unei matrice diagonale atunci şi 
numai atunci, când ea admite n  vectori proprii liniar 

independenţi. Vom spune în acest caz, că A  este 
diagonalizabilă. 
În cele ce urmează dorim să calculăm valorile proprii ale 

unei matrice, fără să utilizăm calea directă din algebră, care implică 
obţinerea ecuaţiei caracteristice prin calcularea determinantului 
indicat, apoi rezolvarea acesteia. În  cazul matricelor mari, 
coeficienţii ecuaţiei caracteristice se obţin cu erori de rotunjire, care 
la rândul lor provoacă erori în calculul rădăcinilor polinomului 
caracteristic.  
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Se cunosc două tipuri de metode speciale de calcul a valorilor şi 
vectorilor proprii: metode care determină polinomul caracteristic 
(prin coeficienţi); metode iterative care determină valorile proprii 
fără a calcula polinomul caracteristic. Metodele de primul tip sunt: 
metoda lui Krîlov, metoda lui Laverrie, metoda Souraiu-Fadeev care 
urmăresc obţinerea unei organizări mai bune al calculelor. Metode de 
al doilea tip sunt: metoda rotaţiilor, metoda iterativă  a lui Jacobi, 
metoda iterativă a puterii ele diferă prin eroarea de calcul a 
modulelor valorilor proprii care pot fi destul de mari la unele metode. 

 
3. Metoda lui Leverrier 

 
Prin aceasta metodă se obţin coeficienţii polinomului: 

                     n
nn

nP    ...1
1                             (2) 

  Notăm  

                              



n

i

k
ikS

1

 , nk ,...,2,1                                 (3) 

De unde  

                        kik

k

i
ik kSS   






1

1

, nk ,...,2,1                      (4) 

de unde obţinem formulele lui Newton: 

                         







 




 ik

k

i
ikk SS

k

1

1

1
 , nk ,...,2,1             (5) 

Acestea sunt relaţii recurente pentru coeficinţii k . 

De exemplu: 

,11 S   1122
2

1
SS   , 

 122133
3

1
SSS   ,...,  .... 1111 SSS nnnn     

Deoarece k
i , ni ,...,2,1  sunt valorile proprii ale matricei 

kA , 

putem calcula sumele kS : 

                            k
k TrAS  ,  nk ,...,2,1 .                        (6) 

Algoritmul acestei metode este următorul: 
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a. Se calculează .,...,2 nAA   

b. Se calculează TrAS 1 , 2
2 TrAS  ,..., n

n TrAS  , ştiind 

că 



n

i

k
ii

k aTrA
1

, unde k
iia  sunt elementele de pe diagonala 

principală matricei .kA  

c. Se determină succesiv coeficienţii n ,...,, 21  din relaţia 

(5) . 
Exemplu 1. Să se determine cu metoda Leverrier polinomul 

caracteristic al următoarei matrice: 























320

100

111

A . 

Rezolvare: Calculăm matricele 32 , AA  şi 321 ,, SSS : 



















760

320

331
2A ;























15140

760

751
3A ; 

21  TrAS , ,62
2  TrAS  83

3  TrAS . 

Cu aceste date calculăm coeficienţii k   

211  S ,   1
2

1
1122  SS  , 

  .2
3

1
122133  SSS   

De unde rezultă polinomul:   22 23
3  P , de 

unde aflăm valorile proprii: ,11   12  , 23  . 

Răspuns: ,11   12  , 23  . 

 
Programul algoritmului metodei lui Laverrier este 

 
Program Laverrier; 
Const  esp=1e-3; 
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Type matrix=array[1..20,1..20] of real; 
          vector=array[0..20] of real; 
var i,j,n:integre;  
       a:matrix; 
        teta:vector; 
 
procedure prod2m(a,b:matrix; n,m,p:integre; var c:matrix); 
var i,j,k,:integre;  
begin 
for i:=1 to m do begin  
  for j:=1 to p do begin 
          c[i,j]:=0.0; 
    for k:=1 to n do  
          c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]; 
end; end; end; 
 

procedure leverrier(a:matrix; n:integre; var teta:vector); 
var i,j,k,l:integre; b,d:matrix; s:vector; ss:real; 
 

function urma(a: matrix; n:integre):real; 
var s:real;i:integre; 
begin  
        s:=0;  
for i:=1 to n do s:=s+a[i,i]; 
       urma :=s;  
end; 
begin 
      writeln(’- - - - - - - - -- - Metoda Leverrier - - - - - - - -  -’); 
      writeln(’                         Matricea    A                              ’); 
 for i:=1 to n do  
           begin 
                 for j:=1 to n do  
                  write(a[i,j]:9:2); writeln; 
            end; 
            for i:=1 to n do  
              for j:=1 to n do   begin 
                     if i=j then b[i,j]:=1 else b[i,j]:=0; 
                     end; 
                  for i:=1 to n do  begin 
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                                prod2m(a,b,n,n,n,b); 
                   if i>1 then   begin  
                    writeln(b[k,l]:9:2); writeln; 
                  end;   end; 
                 s[i]:=urma(b,n); 
                      end; 
                         teta[0]:=1; 
         for i:=1 to n do  begin  
                         ss:=0; 
              for j:=1 to i-1 do 
                      ss:=ss+teta[j]*s[i-j]; 
                     teta[i]:=-(s[i]+ss)/i; 
             end; 
                    if odd(n) then  
                      for i:=0 to n do  
                               teta[i]:=-teta[i] 
                end; 
             begin 
             write(’Dinmensiunea matricei n =’); read(n); 
                        for i:=1 to n do  
                           for j:=1 to n do begin 
                              write(’a[’‚i:2,’,’,j;2,’]=’); read(a[i,j]); 
                             end; 
      leverii(a,n,teta); 
        writeln(’coeficienţii plinomului caractreistic’); 
                    for i:=0 to n  
                          write(teta[i]:9:2); writeln; 
         end.                            
       
Cu programul de calcul obţinem rezultatele: 
-----------Metoda lui Leverrier------------ 
              Meatricea A 
1.00   0.00   -1.00 
0.00   0.00    1.00 
0.00   -2.00  - 3.00 
 Matricea A la puterea 2 
1.00   3.00    3.00 
0.00   -2.00   -3.00 
0.00    6.00   7.00 
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Matricea A la puterea 3 
1.00   -5.00   -7.00 
0.00    6.00    7.00 
0.00   -14.00  - 15.00 
Coeficienţii polinomului caracteristic 
-1.00  -2.00  1.00  2.00 
 
 

4.Metoda Souriau-Fadeev 
 

Aceasta metoda permite determinarea coeficienţlor 

polinomului:       n

n

n PP 1 , ea reprezintă o modificare a 

metodei lui Laverrier în care coeficienţii i  se calculează recursiv 

astfel: 

               AA 1 , 11 TrA , IAB 111  ,                 (7) 

ABA 12  , 2
2

1
2 TrA , IAB 222  , 

........................................................................ 

ABA nn 1 , nn TrA
n

1
1  , IAB nnn  1 . 

Se observă că:  

AAAA k
kk

k 1
1

1 ... 
     

şi apoi: 

 1111 ...
11

SSS
k

TrA
k

kkkkk    .        (8) 

Aceasta metodă permite determinarea inversei unei matrice. Folosind 
teorema Cayley-Hamilton avem: 

0... 1
1

1  
 IAAB n

nn
n   

dar   

IAB nnn   şi ABA nn 1 ,      

deci : 01  IAB nn  .  
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Înmulţim relaţia precedentă cu 1A , obţinem 1
1 1


  n

n

BA


, dacă 

0n . Dacă 0,0... 11   ssnn   atunci  

                                2

1

1 1




  s

s

BA


.                           (9) 

   Exemplu 1. Să se determine cu metoda Souriau-Fadeev polinomul 
caracteristic al următoarei matrice, precum şi inversa ei: 























320

100

111

A . 

Rezolvare:  Calculam coeficienţii i  se calculează recursiv 

astfel:  

AA 1 ,  

211  TrA ,  IAB 211





















120

120

113

, 

ABA 12  =


















120

120

153

, 

1
2

1
22  TrA ,  IAB 22



















020

130

152

, 

ABA 23  =
















200

020

002

, 

23  ,  IAB 233

















000

000

000

. 
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Astfel polinomul devine:   22 23
3  P  şi 

valorile proprii sunt : ,11   12  , 23  . 

Calculăm matricea inversă: 


2

1

2

1
BA




































010

5,05,10

5,05,21

020

130

152

2

1
. 

Răspuns: ,11   12  , 23  . 

 
Programul algoritmului lui Souraiau-Fadeev este 

 
Program Souraiau-Fadeev; 

Const  esp=1e-3; 
Type matrix=array[1..20,1..20] of real; 
          vector=array[0..20] of real; 
var i,j,n:integre;  
       a:matrix; 
        teta:vector; 
 
procedure prod2m(a,b:matrix; n,m,p:integre; var c:matrix); 
      var i,j,k,:integre;  
            begin 
          for i:=1 to m do begin  
              for j:=1 to p do begin 
                       c[i,j]:=0.0; 
             for k:=1 to n do  
                 c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]; 
              end;end;end; 
 
procedure souriau(a:matrix;n:integer; var teta:vector); 
var i,j,k:integre; b,d:matrix; 
 
function urma(a: matrix; n:integre):real; 
      var s:real;i:integre; 
          begin  
          s:=0;  
          for i:=1 to n do s:=s+a[i,i]; 
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            urma :=s;  
             end; 
            begin 
 writeln(’- - - - - - - - -- - Souraiau-Fadeev - - - - - - - -  -’); 
writeln(’                         Matricea    A                              ’); 
        for i:=1 to n do   begin 
               for j:=1 to n do write(a[i,j]:9:2); writeln; 
            end; 
                teta[0]:=1;            
            for i:=1 to n do  
                for j:=1 to n do   begin 
                     if i=j then b[i,j]:=1 else b[i,j]:=0; 
                          end; 
                    for k:=1 to n do  
writeln(’--------------------k=,k:1,’------------------------’);                          
          prod2m(a,b,n,n,n,b); 
              writeln(’      Matricea A’‚k:1,’                         ’); 
             for i:=1 to n do begin  
                    for j:=1 to n do write(d[i,j]:9:2); 
                               writeln; 
                         end; 
                       teta[k]:=-urma (d,n)/k; 
                 writeln(’teta’,k:1,’=’, teta[k]:7:2); 
                       if k<n then  begin  
                   for i:=1 to n do 
                          for j:=1 to n do  
                            if i=j then b[i,j]=d[i,j]+teta[k] else b[i,j]:=d[i,j]; 
                         writeln(’      Matricea B’‚k:1,’                         ’); 
                            for i:=1 to n do begin  
                    for j:=1 to n do write(b[i,j]:9:2);writeln; 
                       end; 
                          if (k=n)  and (teta[n]<>0) then  
               begin  
                          write(’        Inversa matricei A        ’); 
                    for i:=1 to n do begin 
                         for j:=1 to n do  
                   write((-b[i,j]/teta[n]:9:2); writeln; 
                     end; end;end; 
             if odd(n) then  
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                    for i:=0 to n do  teta[j]=-teta[i] ; 
                 end; 
 
           begin 
                 write(’Dinmensiunea matricei n =’); read(n); 
              for i:=1 to n do  
                   for j:=1 to n do 
                    begin 
                        write(’a[’‚i:2,’,’,j;2,’]=’); read(a[i,j]); 
end; 
      souriau(a,n,teta); 
        writeln(’coeficientii plinomului caractreistic’); 
for i:=0 to n  write(teta[i]:9:2); writeln; 
end.                            
 
Cu programul de calcul obţinem următoarele rezultate: 

------------Matricea Souriau –Fadeev----------- 

                    1.00   1.00  -1.00 
                     0.00   0.00   1.00 
                     0.00   2.00  -3.00 
----------k=1------                                  ---------k=2--------- 
       Matricea A1                                       Matricea A2 
 1.00   1.00  -1.00                                3.00   5.00  1.00 
 0.00   -2.00  -1.00                               0.00   0.00   1.00 
  0.00   2.00  -3.00                                0.00   2.00  1.00 
     Teta 1=2.00                                        Teta 2=-1.00 

            Matricea B1                                         atricea B2 
 3.00   1.00  -1.00                                  2.00   5.00    1.00 
 0.00   2.00   1.00                                   0.00  -3.00  -1.00 
 0.00   -2.00  -1.00                                 0.00   2.00     0.00 
----------k=3--------- 
       Matricea A3                                     Inveras matricei A 
 2.00   0.00  0.00                                    1.00   2.50    0.50 
 0.00   2.00   0.00                                    0.00  -1.50  -0.50 
 0.00   0.00  -2.00                                    0.00   1.00    0.00 
Teta 3=-2.00 
 Coeficienţii polonomului caracteristic sunt:  
                              -1.00  -2.00  1.00  2.00 
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5. Metoda iterativa a lui Jacobi 

Aceasta metodă se aplica în cazul matricelor reale şi simetrice. 
Ea se bazează pe prorpietatea de asemănare a matricelor. 

Se ştie că matricele pătrate  RMBA n,  sunt asemenea şi 

scriem A ~ B , dacă există o matrice  RMP n , 0det P , astfel 

încît: 

                                   APPB 1                                (10) 
Două astfel de matrice  au aceleaşi valori proprii şi daca v  este un 

vector propriu pentru matricea A , atunci vP 1  este vector propriu 
pentru matricea B . 
 Dacă A  este o matrice simetrică, atunci se poate obţine B de 

forma diagonală, iar P  matrice ortogonală  IPP T  . Se ştie că o 

matrice simetrică admite valori proprii  reale şi vectori proprii 

ortogonali. Atunci relaţia (10)  se mai scrie: ,APPB T  iar vectorii 

proprii ai matricei B sunt de forma vPT . 

Se formează şirul de matrice asemenea: ,...,, 10 AAA  între 

care există relaţiile: kk
T
kk QAQA 1 , nk ,...1 , Q - matrice 

ortogonală. Între vectorii proprii ai matricelor A  şi kA  au loc 

relaţiile: vQQQQv TTT
k

T
kk 121... , de unde:  

           kkk vQQQQv 121 ...                                        (11) 

 ( kv - vector propriu ai matricei iA  ) 

Vom alege matricele kQ  de tip rotaţii plane: 
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qcoloanapccolona


 

Unde ,cos qppp rr ,sin qppq rr  atunci: 

                      ,1  pqkpqk RARA        ,...2,1k                 (13) 

Indicii p  şi q  se aleg astfel încît, la pasul (k-1), cel mai 

mare element, în mod, nediagonal al matricei 1kA   să fie )1( k
pqa , iar 

unghiul   se alege astfel încît 0)()(  k
qp

k
pq qa , de unde rezultă: 

)1()1(

)1(2
2








k
pp

k
qq

k
pq

aa

a
tg  . 

 Dacă )1()1(   k
qq

k
pp qa , atunci se ia 

4


  , atfel se notează 

tgt   şi se ia rădăcina cea mai mică în modul a ecuaţiei de gradul 

doi: .2
1

2
2

tg
t

t



 Prin urmare la fiecare pas se anulează o pereche 

de elemente nediagonale. 

 Dacă matricea A  este simetrică, atunci toate matricele kA  

din şirul de mai sus sunt simetrice, iar şirul  Nkk }{A   converge către 

o matrice diagonală. 
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 Din (13) rezultă următoarele relaţii între elementele 

matriceilor kA   şi 1kA : 
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k
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k
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k
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k
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k
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k
ij

aaaaa

aaaa

aaaa

niqpiaaaa

niqpiaaaa

njiqpjiaa

 

 Ne oprim cu şirul  Nkk }{A   atunci cînd matricea a devenit 

aproape diagonală. Deci cînd: 


)(max k
ij

ji
a . 

Vectorii proprii se calculează cu formula (3). 
 
Exemplu 3. Să se determine prim metoda iterativă alui Jacobi 

valorile proprii a matricei: 


















111

111

111

A . 

Rezolvare:  

Pasul I. Alegem cel mai mare element nediagonal, fie 112 a . 

Deci  ,1p  2q , 
2211

122
2

aa

a
tg


 . Rezultă că 

2
2


   şi deci 

4


     

2

1
cossin   . 

Scriem matricea pqR  pentru 2,1  qp , astfel: 
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0cossin
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102

000

202

)()( 12121  ARRA . 

Pasul II. Alegem cel mai mare element nediagonal: 2)1(
13 a . 

 Deci   3,1  qp ,  2tg
)1(

33
)1(

11

)1(
132

aa

a


 22

12

22



 , 

4


  ,  

22
1

2
2


 t

t
( tgt  ), 022 2  tt , 

2

1
1 t , 22 t . 

Alegem 7071,0
2

1
t , atunci:  

cos 816,0
1

1
2


 t

;  sin 577,0
1 2


 t

t
. 

Scriem matricea pqR  pentru 3,1  qp , astfel: 















 
















 



816,00577,0

010

577,00816,0

cos0sin

010

sin0cos

13





R , 

 )()( 131132  RARA  




















 63 10269,0010214,0

000

00996,2

D


















000

000

003

. 

Prin urmare valorile proprii ale matricei sunt: 

31  , 02  , 03  . 



 74 

Pentru a afla vectorii proprii calculăm matricea de trecere: 

 13122 RRP




















816,0

4049,0

4049,0

0

7071,0

7071,0

577,0

5769,0

5769,0













. 

Coordonatele vectorilor reprezintă coloanele acestor matrice. 

Deci 577,01 v (1,1,1), 7071,02 v (-1,1,0), 

4079,03 v (1,1,-2).  

 
Programul algoritmului lui Jacobi este 

 
Program Jacobi; 
  Const  esp=1e-3; 
  Type matrix=array[1..20,1..20] of real; 
          vector=array[0..20] of real; 
   var i,j,n,m:integre;  
          a:matrix; 
          x:vector; 
 
      procedure prod2m(a,b:matrix; n,m,p:integer; var c:matrix); 
            var i,j,k,:integre;  
                  begin 
                  for i:=1 to m do begin  
                     for j:=1 to p do  begin 
                          c[i,j]:=0.0; 
                    for k:=1 to n do  
                c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]; 
                  end;end; end; 
 
procedure JAcobi(a:matrix;n:integer; var teta:vector); 
           var i,j,k,p,q:integre; r,b:matrix; 
                  max,fi,cs,ss:real; 
           begin 
                k:=0; 
               repeat  
                       inc(k);p:=1; q:=2; max:=abs(a[1,2]); 
      for i:=1 to n-1 do  
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            for j:=i+1 to n do  
           if max<abs(a[i,j]) then begin 
                 p:=i; q:=j; max:=abs(a[i,j]); 
            end; 
writeln(’------------------iteraţia’,k:1,’------------------------’);                         
          writeln(’p=’,’p:1,’q=’,q:1); 
writeln(’a[’,p:1,’,’,p:1,’]=’,a[p,p]:8:2,’a[’,q:1,’,’,q:1,’]=’,a[q,q]:
8:2); 
writeln(’a[’,p:1,’,’,p:1,’]=’,a[p,q]:8:2,’a[’,q:1,’,’,p:1,’]=’,a[q,p]:8
:2); 
     if a[p,p] =a[q,q] then fi:=pi/4 else begin 
         fi:=0.5*arctan(2*a[p,q]/(a[p,p]-a[q,q])); 
    if abs(fi)<=eps then fi:=0.0; 
        end; 
         writeln(’fi=’,180*fi/pi:10:4); 
                   cs:=cos(fi); ss:=sin(fi); 
             for i:=1 to n do  
                  for j:=1 to n do begin 
           if i=j then r[i,j]:=1.0 else r[i,j];=0.0; 
               r[p,p]:=cs; r[p,q]:=-ss; 
               r[q,q]:=cs; r[q,p]:=ss; 
            end; 
           writeln(’..........................matriea de 
rotatie...........................’); 
        for i:=1 to n do for j:=1 to n do 
              begin 
         write(f,r[i,j]:8:2); 
        end; 
          prod2m(a,r,n,n,n,b);  r[p,q]:=ss; r[p,q]:=-ss; 
          prod2m(a,b,n,n,n,a); 
           for i:=1 to n do 
          for j:=1 to n do 
            if abs(a[i,j])<=eps then a[i,j]:=0.0; 
       writeln(’..................matricea A’,k:2,’...............’); 
           for i:=1 to n do begin 
                     for j:=1 to n do write(f,a[i,j]:8:2);writeln(f); 
             end; 
     until (max<eps) or (k=25); 
for i:=1 to n do x[i]:= a[i,j] 
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end; 
 
begin 
write(’Dinmensiunea matricei n =’); read(n); 
writeln(’..........................matricea A...................’); 
         for i:=1 to n do begin  
            for j:=1 to n do 
           begin 
            write(’a[’‚i:2,’,’,j;2,’]=’); read(a[i,j]); 
            write(a[i,j]:8:2); 
            end; writeln; 
      end; 
         jacobi(a,n,x); 
        writeln(’valorile proprii reale ale matriicii A’); 
        for i:=0 to n do   write(x[i]:7:2, ’ ;’); writeln; 
 end.                            
 

Cu programul de calcul obţinem următoarele rezultate: 

--------Matricea A---------           ----matricea de rotaţie----- 
1.0000    1.0000   1.0000             0.8165   0.0000  -0.5774 
1.0000    1.0000   1.0000             0.0000   1.0000   0.0000 
1.0000    1.0000    1.0000             0.5774   0.0000   0.8165 
 
-----------iteraţia 1--------             ------------matricea A2------ 
p=1 q=1                                         3.0000  0.0000  0.0000 
a[1,1]= 1.0000 a[2,2]= 1.0000       0.0000 0.0000  0.0000 
a[1,2]= 1.0000  a[2,1]= 1.0000     0.0000  0.0000  0.0000 
fi=45.0000                                       ---------itqraţia 3---------- 
 
--------matricea de rotaţie-----    p=1 q=2 
0.7071  -0.7071   0.0000           a[1,1]=3.0000  a[2,2]=0.0000 
0.7071   0.7071   0.0000           a[1,2]=0.0000   a[2,1]=0.0000 
0.0000   0.0000   1.0000            fi=0.0000 
 
--------Matricea A1----------     ----------matricea de rotaţie---- 
2.0000 0.0000     1.4142             1.0000 0.0000  0.0000 

            0.0000  0.0000     0.0000             0.0000  1.0000 0.0000 
           1.4142   0.0000    1.0000             0.0000   0.0000  1.0000 
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     --------iteraţia 2-----------               ------matricea A3-------- 
             p=1 q=3                                       3.0000 0.0000 0.0000 
a[1,1]= 2.0000 a[3,3]= 1.0000                 0.0000  0.0000  0.0000 
a[1,3]= 1.4142  a[3,1]= 1.4142                0.0000  0.0000 0.0000 
fi=35.2644                    
Valorile proprii ale metricei sunt: 3.0000; 0.0000; 0.0000. 
 

 
6. Metoda iterativă a puterii 

             Această metodă, atribuită lui Von Mises, n permite 

edtrminarea valorii proprii maxime în modul, recum şi a vectorilor 

propriu corespunzător. Ea se mai numeşte metoda directă a puterii.  

    Presupunem, că pentru matricea  
njiijaA




,1
 există o singură 

valoare proprie de modul maxim: 

n321 ...                    (14) 

Şi există n  vectori proprii liniar independenţi. 

          Dorim să determinăm valoarea proprie 1 , precum şi vectorul 

propriu corespunzător )1(v . 

        Metoda puterii este o metodă iterativă. Se pleacă de la un vector 

arbitrar ,0)0( x  care reprezintă o aplicaţie iniţială a vectorului 

propriu  )1(v  şi formează apoi şirul iterativ.                                         

a. Determinăm perechea  )1(
1 ,v .  

    Pornim de la ,0)0( x formăm şirul: 

,)1()(  kk Axx   *Nk  .                       (15) 

Rezultă:  

                    .)0()( Axx k                                       (16) 
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Dacă se scrie vectorul )0(x  în baza  )()2()1( ,...,, nvvv , rezultă:  

        































 )(

1

)2(

1

2)1(
1

)( ... n

k

n

k

kk vvvx







 .             (17) 

Deoarece 1 i , ni ,...,3,2 , coeficienţii  







k

k

i ,0
1


 

şi vectorul din paranteza mare tinde către )1(v , deci: 

                     ][ )()1()(
1

)( kkk vx   , 0)( k                       (18) 

cînd k . 
   La fel                

                  ][ )1()1()1(
1

)1(   kkk vx   , 0)1( k                 (19) 

cînd k . 

              Comparîn relaţiile  (18) şi (19), observăm că pentru k  
suficient de mare: 

1)(

)1(




k

k

x

x
. 

               Cum însă raportul a doi vectori nu are sens, vom considera 
raportul normelor. Notăm:  

        1
1

)(

)1(

 



k

k

k

k

k
l

l

x

x
r  cînd  k ,                  (20) 

Iar şirul   Nk
kx 

)(  converge (în direcţia) către vectorul propriu )1(v . 

               Condiţia de oprire este: 

                    kk ll 1  sau  


k

kk

l

ll 1
                  (21) 

dat şi deci: 
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Observaţii: 

1. Se recomandă normarea vectorilor şirului   Nk
kx 

)( (pentru ca 

componentele lor să nu devină eventual mari). În acest caz 

obţinem şirul    Nk
ky 

)(  cu Nk
x

x
y

k

k
k  ,

)(

)(
)(

, deci ky =1. 

Atunci în locul şirului (21) obţinem: 

                   ,)1()(  kk Ayx  *Nk                                 (22) 

De exemplu: ,
)0(

)0(
)0(

x

x
y   )0()1( Ayx  , ,

)1(

)1(
)1(

x

x
y   

)1()2( Ayx  , 
)2(

)2(
)2(

x

x
y  , etc. 

Atunci din (22) obţinem: 

1
)1()(

)(

)(

)(

)1(















 



kk

k

k

k

k

k xAy
x

x
A

x

Ax
r , 

                                         k .                                     (23) 
2. În calculele anterioare se foloseşte în general norma cubică 

pentru vectorii: i
ni

xx



1
max . 

3. În cazul matricelor simetrice, se poate folosi, în locul şirului  

 kr , un şir care converge mai rapid către 1  şi aşa numitul cît 

(raportul ) al lui Rayleigh: 
 

12

2

)(

)1()(

)()(

)()( ,

,

,
 



k

kk

kk

kk

k

x

xx

xx

Axx
, k        (24) 

În această formă se consideră norma euclidiană a 

vectorului x  şi anume: 



n

i
ixx

1

2

2
 , iar yx,  reprezintă 

produsul scalar al vectorilor x şi y. 
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            Dacă se foloseşte şirul normat   Nk
ky 

)( , 

2

)(

)(
)(

k

k
k

x

x
y  , 

Nk  ,  obţinem: 

                         )1()(

2

)(

)(
)( ,,  kk

k

k
k

k xy
x

Ax
y              (25) 

Această metodă se mai numeşte metoda simetrică.  

b. Determinăm perechea  )(, n
n v .  

   Metoda puterii se poate extinde astfel încît să putem calcula şi alte 
valori şi vectori proprii. În primul rînd dorim să obţinem valoarea 
proprie de modulul minim în ipoteza că aceasta nu este dublă şi nici 
zero. Metoda se numeşte în acest caz metoda inversă a puterii. Deci 
presupunem că: 

                           0... n1-n321        

     Matricea este nesingulară. Atunci există matricea inversă 
1A  şi 

dacă valoarea proprie   este o valoare proprie pentru A , atunci 


1
 

este valoare proprie pentru 1A . Valorile proprii ale matricei  
1A vor fi în ordinea: 

                           0... 1
1

1
1

1  


  nn                       (26) 

Prin urmare putem calcula 1
n  aplicînd  metoda puterii matricei 

1A . Deoarece calculul lui  1A  este în general complicat, vom 
construi şirul: 

        )(1)1( kk xAx                                    
rezolvînd la fiecare pas sistemul: 

                               NkxAx kk  ,)()1(                      (27) 

Metoda cea mai recomandată este metoda lui Gauss sau metoda LU. 

Dacă normăm vectorii şirului   Nk
kx 

)(  ca mai sus, obţinem şirul: 

)(1)1( kk yAx   , ceea ce conduce la rezolvarea sistemelor:  
)()1( kk yAx  ,  Nk  . 
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Observaţii.  

1. Dorim să calculăm o valoare proprie k  a matricei A apropiată 

de un număr dat  , deci presupunem că:   k0  

( 0 ) şi  k , nj ,...,1 ; kj  . 

Dacă introducem matricea  IA  , valorile proprii ale 

acesteia vor fi  i , prin urmare  k  va fi valoarea proprie de 

modul minim; atunci putem obţine   1
 k  aplicînd matricei 

 IA   metoda iterativă a puterii. Obţinem: 
1

 kz , de 

unde: 
z

k

1
  , ia vectorul propriu propriu corespunzător se 

determină construind şirul iterativ:    Kk
kx  , 

     kk xIAx
11     şi rezolvînd sistemele:  

                kk xxIA   11 , Nk                  (28) 

sau dacă normăm vectorii şirului   Nk
kx 

)( , se obţine şirul: 

     kk yxIA   11 , Nk   

Metoda prezentată se numeşte metoda inversă a puterii cu 
deplasare. 

2. Similar, dacă dorim să obţinem o valoare proprie k  depărtat 

de un număr dat  , deci presupunem că:  k  0  şi  

 k , nj ,...,1 ; kj  , atunci  k este valoarea 

proprie maximă în modul a matricei  IA  , prin urmare ea poate 

fi aflată aplicînd acestei matrice metoda puterii. Se obţine 

  kz , de unde zk   . 

 Metoda prezentată se numeşte metoda puterii cu deplasare. 
3. Convergenţa acestor metode este mai bună decât a metodelor 
puterii şi puterii inverse fără deplasare, dar acest lucru depinde de 
alegerea judicioasă a numărului  , numit parametru de accelerare a 

convergenţei. 
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O alegere bună a deplasării     se poate obţine calculând, la prima 

aproximaţie, cîtul lui Rayleigh: 
 

   00

)0(0

0
,

,

xx

Axx
   

       Şi în acest caz însă trebuie să alegem cu discernămînt 

aproximaţia iniţială  0x  a vectorului propriu căutat. 
4. Se poate obţine o convergenţă sporită în cazul în care deplasarea 
 este modificată de la iteraţie la alta. Această variantă este 

cunoscută sub numele de metoda iterativă alui Rayleigh. Se porneşte 

la primul pas cu valoarea 0   de mai sus, apoi la paşii următori 

se ia: 
 

   kk

kk

k
xx

Axx

,

, )(

 , *Nk   

    utilizăndu-se drept vectori   *, Nkx k  , soluţiile sistemelor: 

                                          ,1 kk
k yxIA    

     cu 
 

 

 
,

k

k
k

x

x
y  *Nk  . 

       Se obţine un şir vectorial   kx  rapid convergent către unvector 

propriu al matricei A şi simultan un şir numeric  k  convergent, la 

fel de rapid, către valoarea proprie asociată. 

       Se poate arăta că, dacă aproximaţia iniţială  0x  nu este 
ortogonală pe direcţia vectorului propriu asociat valorii proprii celei 

mai aproape de 0  are o convergenţă pătratică către vectorul propriu 

corespunzător, iar dacă matricea A este simetrică, atunci convergenţa 
este cubică. 

Exemplu. Să se aplice metoda puterii în cazul matricei: 

























201

0135

0144

A .  
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Această matrice are valorile proprii: 61  , 32  , 23  . 

Rezolvare. Determinăm perechea  )1(
1 ,v . Pentru aceasta 

considerăm şirul normat  (22) cu norma cubică: i
ni

xx



1
max . 

Luăm iniţial vectorul:  ),1,1,1()0( x  calculăm norma 1)0( 


x , 

)0()0( xy  .  

 Calculăm primul termen al şirului:  ,1,8,10)0()1(  Ayx  cu 

norma 10)1( 


x  şi 
)0(

)1(

0
x

x
r  , 100 r , de unde 

 1,0;8,0;1)1( y .  

 Termenul al doilea a şirului este:  ,8,0;4,5;2,7)1()2(  Ayx  

10

2,7
)1(

)2(

1 
x

x
r 1 ,  2,7)2( 


x ,   111,0;75,0;1)2( y , 

etc. 
Condiţia de oprire este: 

              3-1

)(

)1(

10 




k

k

k

k

k
l

l

x

x
r                  

         Calculele se continuă pînă cînd ajungem să se îndeplinească 
condiţia de oprire de mai sus, ne oprim la pasul 9k  şi se obţine 

006,619  r  cu valorile proprii 

  1
)9( 2491,0;7145,0;1 vy  . 

        Valoarea exactă a vectorului propriu este 61  şi valoarea 

propriu  25,0;714,0;11 v . 

    Pentru a calcula valoarea proprie minimă 
3

1


  vom folosi la 

fiecare pas sitemul (27): 

NkxAx kk  ,)()1( . 

Acest sistem se transcrie sub forma matriceală bAx  : 
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Cu soluţia: 
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212

211

bbbx

bbx

bbx

                 (*) 

 Considerăm iniţial:    1,1,10 x  ,   ,10 


x   0y =  0x . Atunci 

soluţia primului sistem se obţine din (*) cu: 1321  bbb . Avem: 

   

 

 

 




















.4722,0
36

17

,055,0
18

1

,055,0
18

1

1
3

1
2

1
1

x

x

x

 

Deci    4722,0;055,0;055,01 x ,   4722,01
0 


xr ; 

1176,2
1

0


r

,    1;1175,0;1175,01 y . Mai departe avem de 

rezolvat sistemul:    12 yAx  . Soluţia se obţine tot din (*) cu: 

,1175,01 b  ,1175,02 b  13 b . 

Rezultă: 
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.4118,0
36

17

,0588,0
17

1

,1765,0
17

3

)2(
3

2
2

2
1

x

x

x

 

Deci    4118,0;0588,0;1765,02 x ,    ;4118,02
1 


xr  

,4286,2
1

1


r

    1;13,0;4286,01 y , etc.  

     Se continuă pînă la pasul 23,    4999,0;0001,0;0002,02 x ,  

  ;0005,22
1 


xr      000,1;0002,0;0005,01 y . Valoarea 

proprie corespunzătoare cu programul de calcul este 

 000,1;00024,0;00047,0   

Şirul  kr  tinde căter 0,5, prin urmare 5,0
1

3




 de unde 

23   iar 3v se obţine de forma  1,0,0 .  

 

Programul metodei puterii (metoda directă )este: 

 
Program putere; 
  Type matrix=array[1..10,1..10] of real; 
          vector=array[0..10] of real; 
   var i,j,n,m,maxinter:integer;  
        eps, r:real; a:matrix; 
         y,x:vector; 
         ok:boolean; 
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function norma_vec_inf(n.integre; x:vector):real; 
      var i:integre; s:real;  
                  begin 
                      s:=abs(x[1]);                  
                    for i:=2 to m do  
                     if abs(x[i]) >s then s:=abs(x[i]); 
                      norma_vec_inf:=s; 
                     end; 
 
      procedure prod_mat_vec(n:integre; a:matrix: x:vector: var   
                              y:vector); 
           var i,j:integer; 
                 s:real; 
             begin 
             for i:=1 to n do begin 
                          s:=0.0; 
                    for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]*x[j]; 
                              y[i]:=s;                   
                         end;end;  
 
 procedure dif_vect(a:matrix;n:integer; y:vector; var z:vector); 
           var i:integre;  
           begin 
          for i:=1 to n do z[i]:=x[i]-y[i]  
         end; 
     
procedure putere(a:matrix;n:integer; y:vector; var z:vector;    
                             eps:real; maxinter:integer; var  r:real; var 
x:vector; 
                               var  ok:boolean); 
           var i,j,k:integre; norm,e:real; z:vector;                                
 
begin 
          for i:=1 to n do z[i]:=x[i]-y[i];  
       end;     
        k:=0; 
write(k:2,’(’); 
for j:= 1 to n-1 do  write(y[j]:7:4,’,’); 
write(y[n]:7:4,’)’); write; 
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 norma:=norma_vec_inf(n,y); 
for i:=1 to n do  
  y[i]:=y[i]/norma; 
write(’(’); 
for j:=1  to n-1 do write(y[j]:7:4,’,’); 
write(y[j]:7:4,’,’); 
         repeat  
                       inc(k);  
prod_mat_vec(n,a,y,x); 
norm:=norma_vec_inf(n,x); 
r:=norm; 
write(k:2:,’(’); 
            for j:=1 to n-1 do  write(x[j]:7:4,’,’); 
        write(x[n]:7:4,’)’); write(r:7:4); 
         write(’’); 
for i:=1  to n-1 do x[i]:=x[i]/norma; 
write(’(’); 
 for j:=1 to n-1 do  write(x[j]:7:4,’,’); 
write(x[n]:7:4,’)’); 
dif_vec(n,y,x,z); 
e:=norma_vec_inf(n,z); 
y:=x; 
until (e,eps) or (k>maxiter); 
write(’maxiter=’); readln(maxiter); 
ok:=(k<maxiter); 
end; 
 
begin 
write(’n=’); readln(n); 
write(’maxiter=’); readln (maxiter); 
write(’eps=’); readln(eps); 

        for i:=1 to  n  do 
           for j:=1 to n do  
                begin 
                          write(’a[’,i,’,’,j,’]=’); readln(a[i,j]); 
                 end; 

             for i:=1 to n do  
          begin                   
            write(y[j]:7:4,’,’); readln(y[j]); 
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                end; 
 
           
           writeln(’.................matriea puterii.................’); 
       writeln(’..................matricea A...............’); 
        for i:=1 to n do begin  
              for j:=1 to n do     write(a[i,j]:10:2); writeln; 
        end; writeln; 
       writeln(’ k                       x(k)            r           y(k)’); 
            writeln; 
            
putere(n,y,a,maxiter,r,x,ok); 
        writeln(’valorilea proprie dominanta (valoarea maxima)’); 
writeln(r:10:5); writeln; 
write(’vectorul propriu corespuny[tor este:’); 
writeln; 
   for i:=1 to n do   write(x[i]:10:5); 
writeln(’eroarea:’, eps:10:5); 
 end.                            
 

Cu ajutorul programul de calcul obţinem  
1.Valoarea proprie dominantă 
  -------------------Metoda Puterii------------ 
                             Matricea A 
        -4.00  14.00  0.00 
        -5.00 13.00  0.00 
        -1.00  0.00  2.00    
 
k                      x(k)                         r                    y(k) 
0 (1.0000, 1,0000, 1.0000)                     (1.0000,1.0000,1.0000) 
1 (10.000, 8.0000, 1.0000)    10.0000    (1.0000,  0.80000,1.0000) 
2 (7.2000, 5.4000, -0.8000)    7.2000     (1.0000, 0.7500,-0.1111) 
3 (6.5000, 4.7500, -1.2222)    6.5000     (1.0000, 0.7308, -0.1880) 
4 (6.2308, 4.5000, -1.3761 )    6.2308    (1.0000, 0.7222, -0.2209) 
5 (6.1111, 4.3889, -1.4417)     6.1111    (1.0000, 0.7182, -0.2359) 
6 (6.0545, 4.3364, -1.4718)     6.0545    (1.0000, 0.7162, -0.2431)  
7 (6.0270, 4.3108, -1.4862)      6.0270   (1.0000, 0.7152, -0.2466 ) 
8  (6.0135, 4.2982, -1.4932)     6.0135   (1.0000,0.7148, -0.2483 ) 
9  (6.0067, 4.2919, -1.4966)     6.0067   (1 0000, 0.7145,-0.2492) 
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Valoarea proprie dominantă (valoarea maximă): 6.00671 
Valoarea corespunzătoare este: 
1.0000 0.71453 -0.24916 
Eroarea:0.00100  
 
1.Valoarea proprie minimă 
  -------------------Metoda Puterii------------ 
                             Matricea A 
        -4.00  14.00  0.00 
        -5.00 13.00  0.00 
        -1.00  0.00  2.00    
k                 x(k)                           r                        y(k) 
0  (1.0000;1.0000;1.0000)                        (1.0000; 1.0000; 1.000) 
1  (-0.0556; 0.0556;0.4722)        2.1176   (-0.1176; -0.1176; 1.000)        
2  (-0.1765; -0.0588; 0.4118)      2.4286   (-0.4286;-0.1429; 1.0000) 
3  (-0.1984; -0.0873; 0.4008)      2.4950   (-0.4634; -0.2195; 1.0000) 
4   (-0.1984; -0.0873; 0.4008)     2.4634   (-0.4634; -0.2178; 1.0000) 
............................................................................................................... 
22  (-0.0004; -0.0002; 0.4998)     2.0007   (-0.00007; -0.0004;1.000) 
23   (-0.0002; -0.0001; 0.4999)     2.0005  (-0.0005; -0.0002; 1.000) 
Valoarea proprie minimă: 2.00047 
Vectorul propriu corespunzător este: 
-0.0047  -0.00024  1.0000 
Eroarea 0.00100 
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SISTEME AUTONOME.  
CLASIFICAREA PUNCTELOR SINGULARE 

 
                                                                        Ilona POPOVICI, 

                  Catedra de Matematică şi Informatică 
 

        Stability theory of solutions of differential equations occupies an 
important place in the study of qualitative theory of such equations. 
       In this article we gave some important concepts to study the stability of 
solutions of systems of differential equations in the sense of Liapunov, 
namely: autonomous systems, motion trajectory, equilibrium position, 
closed trajectories, period, periodic trajectory, the phase space, vector 
fields, the phase speed and trajectories. Also here we show how to classify 
the singular points. 

 
I. Sisteme autonome 

 
Definiţie: Sistemul de ecuaţii diferenţiale ordinare se numeşte   

autonom dacă în el variabila independentă t (numită timp) 
nu este dată în mod explicit. [1, 3, 6]  

       Aceasta înseamnă că legea variaţiei funcţiilor necunoscute, 
descrisă de către sistemul de ecuaţii, este invariantă în timp, cum se 
întîmplă de obicei cu legile fizice.  
       Uşor se demonstrează că dacă  

 ,tx ii    ni ,...,1  

este soluţia unui sistem autonom de ecuaţii, atunci 

   ,cttx iii 
   ni ,...,1  

unde c este constantă, tot este soluţie a aceluiaşi sistem autonom de 
ecuaţii. Vom demonstra acest lucru pe baza unui sistem autonom de 
ecuaţii dat în formă normală. [1, 6, 8] 

A. Fie  

 ,,...,1

'

nii xxfx   ni ,...,1                           (1) 

un sistem autonom normal de ecuaţii de ordinul n şi  
 xfx   

 forma lui vectorială. Autonomia sistemului (1) constă în faptul 
că funcţiile  ni xxf ,..,1 , ni ,...,1  sunt funcţii de variabilele 

nxx ,...,1  şi nu depind de timpul t. Referitor la 
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funcţiile  ni xxf ,...,1  vom presupune, că ele sunt definite pe o 

mulţime deschisă   din spaţiul n-dimensional, unde drept 

coordonate ale unui punct sunt variabilele nxx ,...,1 . Vom 

presupune că funcţiile  ni xxf ,...,1  şi derivatele lor parţiale de 

ordinul întîi sunt continue pe mulţimea  .  
       Dacă  

 ,tx ii  ni ,...,1                            (2) 

sunt soluţii ale ecuaţiei (1), atunci   

   ,cttx iii 
   ni ,...,1                  (3) 

tot este soluţia sistemului (1).  
       Din regulile de derivare a funcţiei compuse rezultă relaţia  

   ,ctt ii 
   ni ,...,1                    (4) 

       Într-adevăr: 

     
 

   

   ctct

dt

ctd
ct

ctd

d
ct

dt

d
t

dt

d
t

ii

iiii




















1

. 

Vom demonstra acum, că (3) este soluţia sistemului (1). 
Deoarece (2) este soluţie, atunci avem identităţile  

      ,,...,1 ttft nii    ni ,...,1 . 

Substituind în aceste identităti t prin t+c, obţinem:  

      ,,...,1 ctctfct nii   ni ,...,1 . 

De aici, conform (4) şi (3) rezultă   

             .,...,,..., 11 ttfctctfctt niniii
     

       Vom trece acum la interpretarea cinematică a soluţiilor 
sistemului (1). Formal va  merge vorba despre interpretarea în spaţiul 
n–dimensional, dar pentru simplitate vom reprezenta cazul planului 
( 2n ). [2, 9] 

B. Fiecărei soluţii  
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 ,tx ii   ni ,...,1                                  (5)  

a sistemului autonom (1) îi punem în corespondenţă mişcarea 
punctului în spaţiul n–dimensional, definită de ecuaţiile (5), unde  

nxx ,...,1  - sunt coordonatele punctului in spaţiu, iar t – timpul.                

Pe parcursul mişcării sale, punctul descrie o curbă – traiectoria 
mişcării. Dacă soluţiei (5) îi corespunde traiectoria mişcării 
punctului, dar nu procesul mişcării, atunci obţinem o 
reprezentare nu chiar deplină a soluţiei, deoarece este de dorit ca 
pe traiectorie să fie indicată direcţia mişcării.  

       Dacă de rând cu soluţia (5) se analizează o altă soluţie  

 ,tx ii  ni ,...,1                               (6) 

atunci traiectoriile, corespunzătoare acestor soluţii, sau nu se 
intersecteză în spaţiu, sau coincid. Şi anume, dacă traiectoriile au 
măcar un punct comun, adică  

   ,21 tt ii    ni ,...,1                          (7)  

atunci 

   ,ctt ii   

 unde  

.21 ttc                                       (8)  

       Ultimele egalităţi arată, că traiectoriile, descrise de prima şi 
a doua soluţie, coincid între ele, dar prima soluţie descrie aceeaşi 
traiectorie, ca şi soluţia a doua, dar cu o întîrziere de timp c. 
Dacă punctul, ce corespunde primei soluţii, a atins o careva 
poziţie pe traiectorie în momentul de timp ,ct   atunci punctul, 

corespunzător soluţiei a doua, deja a fost în această poziţie în 
momentul de timp t.  
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Pentru a deduce din egalitatea (7) identitatea (8), vom analiza de 
rând cu soluţia (5), soluţia  

   ctt ii 
                                 (9) 

Din egalităţile (7) pentru 21 ttc   rezultă egalitatea  

        .,...,1,2122 nittctt iiii 
   

Deci, soluţiile (6) şi (9) a sistemului (1) au aceleaşi condiţii 
iniţiale (şi anume, valorile în momentul de timp 2t ) şi de aceea  

conform teoremei de unicitate coincid, astfel încât avem  

      .,...,1, nicttt iii 
   

II. Poziţiile de echilibru şi traiectoriile închise 

       Apare următoarea întrebare: poate oare traiectoria, ce descrie 
soluţia sistemului, să se intersecteze pe sine? 

C. Fie  

  nitx ii ,...,1,                               (10)  

o soluţie a sistemului (1). Admitem că are loc egalitatea  

    2121 ,,...,1, ttnitt ii                  (11)  

unde numerele 1t  şi 2t  aparţin intervalului 21 rtr   de definiţie 

a soluţiei (10). În aceste condiţii, soluţia (10) poate fi prelungită 
pe tot intervalul infinit . t  De aceea, vom considera 
că soluţia (10) este definită pe acest interval . t  Sunt 
posibile două cazuri: 

1) Pentru toate valorile lui t are loc egalitatea  

  ,,...,1, niat ii  , 
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unde  naa ,...,1  este punct din mulţimea ,  ce nu depinde de 

t. În acest caz, punctul     tt n ,...,1  în realitate nu se 

mişcă la variaţia timpului t, dar stă pe loc. Soluţia (10) şi 

punctul  naa ,...,1  în acest caz se numesc poziţii de echilibru 

a sistemului (1). [7, 9, 13] 

2) Există aşa un număr pozitiv T, astfel încât pentru un t arbitrar 
au loc egalităţile  

    ,,...,1, nitTt ii    

dar pentru T 21   măcar pentru un ni ,...,1  are loc 

egalitatea  

   .21  ii   

În acest caz soluţia (10) se numeşte periodică cu perioada T, 
iar traiectoria, descrisă de soluţia (10) se numeşte traiectorie 
închisă sau ciclu. 

Vom demonstra propoziţia C. După cum s-a menţionat în 
propoziţia B., din egalitatea (11) rezultă identităţile 

    ,,,...,1, 21 ttcnitTt ii          (12) 

iar funcţiile    ctct n   ,...,1  de asemenea reprezintă 

soluţia sistemului (1). Această soluţie şi soluţia iniţială (10) 
coincid pe domeniul comun de definiţie. Dacă unim aceste 
două soluţii, vom obţine o soluţie nouă cu un interval de 
definiţie mult mai mare, decât cel iniţial, şi anume, cu 
intervalul 21 rtcr   pentru 0c  şi crtr  21  pentru 

.0c  Deoarece 1t  şi 2t  sunt echivalente, rezultă că semnul 

mărimii c poate fi modificat, astfel încât soluţia să poată fi 

prelungită pe intervalul .21 crtcr   În afară de 

aceasta, deoarece pentru soluţia prelungită egalitatea (11) tot 
are loc, atunci la ea de asemenea poate fi aplicată metoda 
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arătată de mărire a intervalului de definiţie, şi din acest 
motiv putem prelungi soluţia (10) pe toată dreapta infinită cu 
păstrarea pentru ea a identităţii (12). 

Fiecare număr c, pentru care se satisface identitatea (12), se 
numeşte perioada soluţiei (10); mulţimea tuturor perioadelor 
soluţiei (10) se notează prin F. Mulţimea F este o mulţime 
numerică. Vom enunţa câteva proprietăţi ale ei. Substituind 
în relaţia (12) t prin ,ct   obţinem    .ctt ii   Astfel, 

dacă c este perioadă, atunci şi –c este perioadă. Vom 

presupune, că 1c  şi 2c  sunt perioade, adică  

        .,...,1,, 21 nitcttct iiii    

Atunci  

       .,...,1,212 nitctcct iii    

Astfel, dacă 1c  şi 2c  sunt perioade, atunci 21 cc   de 

asemenea este perioadă. Presupunem, că ,...,...,, 21 mccc  este 

un şir de perioade ce tinde la un număr oarecare ;0c  în acest 

caz avem 

    ,...2,1,,...,1,  mnitct imi   

Deoarece funcţiile  ti  sunt continue, atunci pentru 

m  obţinem: 

   ,0 tct ii    

adică 0c de asemenea este perioadă, şi deci mulţimea F este 

închisă. 

       Deoarece numărul c în egalitatea (12) este diferit de zero 

 ,21 tt   atunci mulţimea F conţine numerele diferite de zero. Din 
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proprietăţile stabilite a mulţimii F uşor se stabileşte, că pentru ea sunt 
două posibilităţi: 

1. Mulţimea F coincide cu mulţimea tuturor numerelor reale; 

2. În mulţimea F există numărul T minim pozitiv, şi atunci F 
constă din toţi divizorii întreg-numerici ai numărului T. 

       Vom demonstra, că într-adevăr există doar aceste două 
posibilităţi. Deoarece mulţimea F împreună cu fiecare număr c 
conţine numărul –c şi deoarece în F sunt numere, diferite de zero, 
atunci în F sunt şi numere pozitive. 

       Vom presupune, că în mulţimea F nu este un număr minimal 
pozitiv, adică pentru orice număr pozitiv   există perioada pozitivă 

.c  Din proprietăţile demonstrate ale mulţimii F rezultă (deoarece 
c este perioadă), că toate numerele mc, unde m este un număr întreg, 
de asemenea sunt perioade. Deoarece ,c atunci pentru un număr 

real arbitrar 0c  poate fi ales un astfel de număr întreg m, încât 

.0  mcc  Astfel, numărul arbitrar 0c  este limită pentru mulţimea 

F, şi de aceea, conform faptului că mulţimea F este închisă, rezultă 
că ea coincide cu mulţimea numerelor reale.  

       Vom presupune acum, că F nu este mulţime de numere reale. 
Conform celor demonstrate, în F există un număr T minimal pozitiv. 
Fie c o perioadă arbitrară. În acest caz poate fi ales un astfel de 

număr întreg m, încât .TmTc   Admitem, că ;mTc   atunci 

mTc   este o perioadă diferită de zero, ceea ce este imposibil, 

deoarece ,TmTc   fapt ce contrazice minimalitatea numărului T. 

Deci, s-a demonstrat, că fiecare număr c din mulţimea F poate fi 
scris sub forma ,mTc   unde m este un număr întreg. 

       Acum uşor se verifică, că dacă F este mulţimea tuturor 
numerelor reale, atunci are loc cazul 1., iar dacă F nu este mulţimea 
numerelor reale, atunci are loc cazul 2. Astfel propoziţia C. A fost 
demonstrată. 
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Propoziţia C poate fi formulată şi în felul: există trei tipuri 
de traiectorii: 

1. poziţie de echilibru 

2. traiectorie periodică 

3. traiectorie fără intersecţie de sine 

       Prin fiecare punct al domeniului   de definiţie a sistemului (1) 
trece o traiectorie, ce descrie soluţia sistemului. Deci tot domeniul   
este umplut cu traiectorii şi ele nu se intersectează 2 cîte 2.Printre 
toate traiectoriile cel mai mult se evidenţiază cele ce se intersectează 
pe sine, care sunt sau poziţii de echilibru, sau cicluri.  

       Aceasta este reprezentarea cinematică a soluţiilor sistemului 
autonom de ecuaţii. 

III. Spaţii fazice 

       Deoarece sistemul autonom de ecuaţii (1) este definit pe 
mulţimea deschisă  , rezultă că fiecărui punct  010 ,..., nxx  a 

mulţimii   corespunde şirul de n numere 

   .,...,,...,,..., 0100101 nnn xxfxxf  

       Aceste numere pot fi privite ca componentele vectorului 
 010 ,..., nxxf  din spaţiul n–dimensional cu originea în punctul 

 010 ,..., nxx . Astfel, sistemului autonom i se pune în corespondenţă o 

imagine geometrică – cîmp vectorial, definit pe mulţimea deschisă 

.  În fiecare punct  010 ,..., nxx  a mulţimii   este definit vectorul 

 010 ,..., nxxf  cu originea în acest punct. Legătura dintre 

interpretarea geometrică a soluţiilor şi interpretarea geometrică a 
sistemului de ecuaţii constă în următoarele: Fie  010 ,..., nxx  - un 

punct arbitrar a mulţimii .  Conform interpretării geometrice a 
sistemului de ecuaţii acestui punct îi corespunde un vector 
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 010 ,..., nxxf  cu originea în el. Atunci există soluţia  tx ii   a 

sistemului (1)  ce satisface condiţiile iniţiale  

  ,00 ii xt   .,...,1 ni   

       Conform interpretării cinematice, soluţiei  tx ii   îi 

corespunde  în spaţiu mişcarea punctului, ce descrie o traiectorie, şi 
în momentul de timp 0tt   punctul trece prin poziţia  010 ,..., nxx  în 

spaţiu. Viteza vectorială a punctului, ce descrie soluţia  tx ii  , în 

momentul în care el trece prin poziţia  010 ,..., nxx , coincide cu 

vectorul  .,..., 010 nxxf  Această coincidenţă se exprimă prin sistemul 

de ecuaţii (1) pentru  

,,...,1,0 nixx ii   .0tt   

       Spaţiul n–dimensional, în care soluţiile sistemului autonom (1) 
se reprezintă sub formă de traiectorii, şi însăşi sistemul autonom (1) 
sub formă de cîmp vectorial, se numeşte spaţiu fazic a sistemului (1). 
Traiectoriile se numesc traiectorii fazice, iar vectorii  010 ,..., nxxf  

se numesc viteze fazice. Legătura dintre ambele reprezentări constă 
în faptul că viteza mişcării punctului pe traiectorie în fiecare moment 
de timp, coincide cu viteza fazică, dată în acelaşi loc al spaţiului, în 
care în acest moment se află punctul în mişcare. [11, 13, 14] 

       Vom analiza acum poziţiile de echilibru din punct de vedere al 
vitezelor fazice. 

D. Pentru ca punctul  naa ,...,1  a mulţimii   să fie poziţie de 

echilibru a sistemului (1), adică să existe soluţia  tx ii   a 

sistemului, pentru care  

  ,,...,1, niat ii                               (13)  

este necesar şi suficient, ca viteza fazică  naaf ,...,1  în 

punctul  naa ,...,1  să fie egală cu zero. Deci, pentru 
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determinarea poziţiilor de echilibru a sistemului (1) trebuie 
soluţionat sistemul de ecuaţii  

  .,...,1,0,...,1 niaaf ni   

Acest sistem reprezintă un sistem de ecuaţii finite (în ea nu 
intră derivatele). 

Demonstraţie: Admitem că  naa ,...,1  este poziţie de 

echilibru, adică există soluţia  ,tx ii   pentru care au 

relaţiile (13), şi substituim în sistemul (1) această soluţie. 
Astfel deoarece derivata constantei este egală cu zero, 
substituţia ne dă: 

    .0,...,1  iini a
dt

d
t

dt

d
aaf   

Deci vectorul   naaf ,...,1  a vitezei fazice într-adevăr  este 

egal cu 0 în punctul  .,...,1 naa   

IV. Planul fazic a sistemului liniar omogen de ecuaţii cu 
coeficienţi constanţi 

       Vom construi traiectoriile fazice a sistemului 









,

,

2221212

2121111

xaxax

xaxax




                                (14) 

sau în formă vectorială  

Axx                                            (15)  

cu coeficienţi constanţi reali ija . Vom cerceta câteva cazuri, 

deoarece imaginea fazică a traiectoriilor sistemului depinde esenţial 
de valorile coeficienţilor. [1, 4, 5, 12] 
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       Observăm că originea sistemului de coordonate (punctul (0,0)) 
întotdeauna este poziţie de echilibru a sistemului (14). Această 
poziţie de echilibru este unică atunci şi numai atunci când 

determinantul matricei 0)( ija , sau ambele valori proprii ale acestei 

matrice sunt diferite de zero.  

       Admitem, că valorile proprii ale matricei A sunt reale, distincte 
şi diferite de zero. Atunci soluţia reală arbitrară a ecuaţiei (15) se 
scrie sub forma:  

tt ehcehcx 21

2211

                         (16) 

unde 1h  şi 2h  - vectorii proprii reali, liniari independenţi ale matricei 

A; 1  şi 2  - valorile lui proprii, iar 1c  şi 2c  - constante reale. 

Soluţia (16) se descompune după baza ),,( 21 hh  substituind 

 2211 hhx                                    (17)  

şi deci vom obţine  

,1

11

tec    şi .2

22

tec                       (18) 

       Coordonatele 21 ,  în planul fazic P a sistemului (14), nu sunt 

dreptunghiulare, deci în urma unei transformări afine adecvate, 

putem obţine un plan P  în care vectorii 1h  şi 2h  să fie ortogonali. 

       De rând cu traiectoria fazică (18) în planul P  este dată 
traiectoria, definită de ecuaţia  

tec 1

11

  , şi tec 2

22

                  (19)  

şi traiectoria, definită de ecuaţia  

tec 1

11

   şi tec 1

11

                    (20) 
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       Observăm că pentru 021  cc  obţinem mişcarea punctului, ce 

descrie poziţia de echilibru (0,0). Pentru 0,0 12  cc  obţinem 

mişcarea ce descrie semiaxa pozitivă a abciselor, iar pentru 

0,0 21  cc obţinem mişcarea ce descrie semiaxa pozitivă a 

ordonatelor. Dacă ,01   atunci mişcarea, ce descrie semiaxa 

pozitivă a absciselor, are loc în direcţia originii sistemului de 

coordonate, iar dacă 01  , atunci mişcarea are loc în direcţia 

opusă originii sistemului de coordonate. 

       În continuare va fi efectuată descrierea detaliată a planului fazic 

în funcţie de semnele numerelor 1  şi 2 . 

 Nod 

       Presupunem, că numerele 0, 21   şi au acelaşi semn, cu  

.21                                    (21) 

a) Fie  .0,0 21    

       În cazul dat mişcarea are loc pe semiaxa pozitivă a abciselor în 
direcţia originii sistemului de coordonate, la fel ca şi mişcarea pe 
semiaxa pozitivă a ordonatelor. Mişcarea pe o traiectorie arbitrară în 
interiorul primului cadran constă în apropierea asimtotică a punctului 
de originea sistemului de coordonate, şi traiectoria intersectează axa 
absciselor în originea sistemului de coordonate. Pentru t  
punctul se mişcă astfel încât abscisa şi ordonata lui cresc nemărginit, 
dar creşterea ordonatei este mai mare, decît creşterea abcisei, adică 
mişcarea are loc în direcţia axei ordonatelor. Această imagine fazică 
se numeşte nod stabil. [10, 13] 
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b) Fie ,0,0 21   . 

       Atunci traiectoriile rămân aceleaşi, dar mişcarea pe ele are loc în 
direcţia opusă. În cazul dat avem nod instabil. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 Şa 
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       Presupunem că numerele 21,  au semne opuse. Fie  

.0 21    

       În acest caz mişcarea pe semiaxa pozitivă a abciselor are loc în 
direcţia originii sistemului de coordonate, iar mişcarea pe semiaxa 
pozitivă a ordonatelor are loc de la originea sistemului de 
coordonate. Traiectoriile din interiorul primului cadran seamănă cu 
nişte hiperbole, iar mişcarea pe ele are loc în direcţia originii 
sistemului de coordonate, de-a lungul axei abciselor, şi în direcţia 
opusă de origine de-a lungul axei coordonatelor. Această imagine 
fazică se numeşte şa. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vom cerceta acum cazul în care valorile proprii ale matricei A 
sunt complexe. În acest caz ele sunt complex conjugate şi pot fi 

notate prin i   şi i   cu 0 . Vectorii proprii a 

matricii A pot fi aleşi astfel încât să fie conjugaţi, şi deci ei pot fi 

notaţi prin h  şi h . Fie  
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 ,
2

1
21 ihhh   

unde 1h  şi 2h  sunt vectori reali. Vectorii 1h  şi 2h  sunt liniar 

independenţi, deoarece în cazul dependenţei liniare dintre ei am fi 

avut şi dependenţă liniară dintre h  şi h . Deci vectorii 1h  şi 2h   

formează o bază a planului fazic P a ecuaţiei (15).  

       Soluţia reală arbitrară a ecuaţiei (15) poate fi scrisă sub forma 

 ,tt ehcchex                                   (22) 

unde c – constantă complexă. Fie  

;21

tcei    

atunci avem  

.2211 hhx    

       Vom efectua o transformare afină a planului fazic P în planul 
P  de variabilă complexă ,  astfel încât vectorul  1h  să treacă în 

unitate, iar vectorul 2h  în i, atunci vectorului 2211 hh    îi va 

corespunde numărul complex .21  i  Deci traiectoria fazică 

(22) va trece în traiectoria fazică în planul ,P  descrisă de ecuaţia  

tce                                          (23) 

 Focar şi centru 

       Vom scrie ecuaţia (23) în coordonate polare cu  

.Re,  ii ce   

Astfel obţinem  
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;,Re    tt  

Care este ecuaţia mişcării punctului în planul .P  Pentru 0  

fiecare traiectorie este o spirală logaritmică. Imaginea 
corespunzătoare pe planul P se numeşte focar.  

       Dacă ,0  atunci punctul la creşterea lui t asimtotic se apropie 

de originea sistemului de coordonate, descriind spirala logaritmică. 
În acest caz, avem focar stabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dacă 
,0  atunci punctul se indepărtează nemărginit de la originea 

sistemului de coordonate, şi deci avem focar instabil. [13] 
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Dacă ,0  atunci fiecare traiectorie fazică, în afară de poziţia de 

echilibru (0,0), este închisă, şi deci avem centru. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

       Mai sus am cercetat aşa numitele cazuri nedegenerate, în care 

rădăcinile .0, 21   O schimbare neînsemnată a elementelor 

matricei )( ija  nu schimbă în aceste presupuneri caracterele 

comportării traiectoriilor fazice. Excepţie face numai cazul centrului; 
orice schimbare, oricît de mică a elementelor matricii ),( ija şi  

egalitatea 0  nu se îndeplineşte şi atunci centrul trece în focar 

stabil sau instabil. 



 108 

Referinţe bibliografice: 
 

1. Понтрягин Л. С., Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Москва: Наука, 1974. 331 стр. 

2. Смирнов В. И., Курс высшей математики. Москва: 
Наука, 1974. 656 стр. 

3. Аинс Э. Л., Обыкновенные дифференциальные 
уравнения.  Харьков: Государственное Научно 
Техническое Издательство Украины, 1939. 719 стр. 

4. Арнольд В. И., Обыкновенные дифференциальные 
уравнения. Удмуртский Государственный 
Университет: Редакция журнала «Регулярная и 
хаотическая динамика», 2000. 368 стр. 

5. Бибиков Ю. Н., Курс обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Москва: Высшая 
Школа, 1991. 303 стр. 

6. Демидович Б. П., Лекции по математической 
теории устойчивости. Москва: Наука, 1967. 471 стр. 

7. Добровольский В. А., Очерки развития 
аналитической теории дифференциальных 
уравнений. Киев: Вища Школа, 1974. 455 стр. 

8. Еругин И. Н., Книга для чтения по общему курсу 
дифференциальных уравнений. Минск: Наука и 
Техника, 1979. 744 стр. 

9. Голубев В. В., Лекции по аналитической теории 
дифференциальных уравнений. Москва – Ленинград: 
Гос. Изд. Техн. - Теор.  Лит.,  1950. 436 стр. 

10. Гурса Э., Курс математического анализа. Москва – 
Ленинград:  Гос. Техн. – Теор.  Изд., 1933. 287 стр. 

11. Карташов А. П., Рождественский Б. Л., 
Обыкновенные дифференциальные уравнения и 
основы вариационного исчисления.  Москва: Наука, 
1980. 288 стр. 

12. Коддингтон Э. А., Левинсон Н., Теория 
обыкновенных дифференциальных уравнений.  
Москва: Изд. Иностранной Литературы, 1958. 475 
стр. 



 109 

13. Красовский И. Н., Некоторые задачи теории 
устойчивости  движения. Москва: Гос. Изд. Техн. – 
Теор. Литю, 1959. 211 стр. 

14. Зайцев В. Ф., Понтрягин А. Д., Справочник по 
обыкновенным дифференциальным уравнениям. 
Москва: Физ. – Мат. Лит., 2001. 576 стр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

LOCUL ŞI PARTICULARITĂŢILE STATISTICII CA 
OBIECT ŞI METODĂ ÎN SISTEMUL ŞTIINŢELOR 

SOCIALE ŞI ECONOMICE 
 

Anastasia MOCANU, 
Catedra de Matematică şi Informatică 

 
" Intr-o zi gândirea statistică 

 va fi la fel de necesară, 
 oricărui cetăţean folositor societăţii, 

 ca scrisul şi cititul" - H. G. Wells  
 
The etymology of the word statistics originates from the latin “status” – 

which has the meaning of political state. The historic roots of the modern statistics 
derive from practical statistics – a systematic or isolated registration which can be 
assimilated in the nowadays statistic observations. 

Another historic root of the modern statistics is the Descriptive Statistics – 
both a subject of teaching and concepts of the practical statistics necessary to the 
rule of a state. 

Another historic source of the modern statistics is the political arithmetic 
and the calculation of the probabilities – as a conceptual foundation and a way of 
interpreting the phenomena existing in the modern statistics. 

Today the word statistics is used in a universal language, both the scientific 
one and the language of daily life. We are in a way familiar with such notions as: 
statistic data, statistic information, statistic indices, statistic aspects, etc. 

 
Studierea proceselor şi fenomenelor care au avut loc, au loc şi 

care pot avea loc în viitor în domeniul economiei şi în alte domenii 
ale vieţii sociale, politice, etc. este imposibilă fără cunoaşterea 
parametrilor cantitativi şi desigur calitativi. 

Rădăcinile istorice ale statisticii moderne sunt: 
■ statistica practică - înregistrări sistematice sau 

izolate, ce pot fi asimilate unor observări statistice utilizate şi astăzi. 
Statistica a fost folosită  încă din antichitate. Se cunosc date 

despre: 
 5000- 2000 - lista de persoane şi bunuri pe tăbliţe de 

argilă, 
  "inventarierea" aurului în Egipt prin anii 2650-

2190 î.e.n.,  
 recensămîntul populaţiei la romani - 550 î.e.n.,  
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 diverse forme de înregistrare sunt aduse în Biblie şi 
Talmud. 

■ Statistica descriptivă - ca disciplină de învăţămînt şi 
de concepte a statisticii practice necesară conducerii de stat. 

Printre primele descrieri sistematice se numără: 
 lucrarea lui Francesco Sansovino (1521-1586) 

despre guvernare şi administraţie, ceea ce 
  avea în vedere descrierea statului, cu bogăţiile sale; 
 în Rusia lucrarea lui Kirilov " Situaţia înfloritoare a 

statului rus"; 
 În România lucrarea lui Dmitrie Cantemir 

"Descriptio Moldaviae". 
■ aritmetica politică şi calculul probabilităţilor - ca 

fundamentare conceptuală şi mod de interpretare a fenomenelor în 
statistica modernă. 

Numele acesta provine de la lucrarea lui William Petty (1623-
1687) "Aritmetica politicг" (1690), în care utilizează aşa noţiuni ca 
medie, proporţie, repetabilitate, cauzalitate etc. 

Prin mijlocul secolului XVIII-lea şi secolul XlX-lea este 
specifică folosirea tot mai frecventă a metodelor matematice şi în 
special calculul probabilităţilor în investigarea şi interpretarea 
rezultatelor privind fenomenele şi procesele din societate. Aici se 
poate sublinia aportul adus de aşa savanţi ca: Fisher, Yule, Pearson, 
Cebâşev, Liaponov, Marcov şi alţii.   

Etimologia cuvîntului statistică provine de la cuvîntul latin 
status - cea ce are sensul de stare politică. În lucrările ştiinţifice 
cuvîntul statistică a fost pentru prima oară utilizat de Gottfried 
Achenwall în 1746 pentru a desemna o "ştiinţă a descrierii 
statului" folosită pentru evaluarea într-o formă sistemică a unor 
variabile, ca de exemplu - producţia sau consumul de produse 
agricole. 

Astăzi cuvîntul statistică este utilizat în limbajul universal, atît 
al ştiinţei, cît şi în viaţa cotidiană. Suntem într-un fel familiarizaţi cu 
aşa noţiuni ca: date statistice, informaţie statistică, indicatori 
statistici, ipostaze (aspecte) statistice, etc. 

Prin statistică  se subînţelege: 
 totalitatea datelor despre anumite fenomene - statistica 

natalităţii, statistica muncii, statistica suprafeţelor agricole, etc; 
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 însuşi procesul de colectare a datelor cu prelucrarea lor 
ulterioară, sau cu alte cuvinte activitate practică a organelor de 
statistică; 

 ştiinţa despre procedeele de investigaţie statistică şi de 
formare a indicilor statistici cu aplicare la cele mai variate fenomene 
sociale, ansamblul metodelor şi procedeelor de culegere, prelucrare 
şi analiză a datelor înregistrate, modul de cercetare a fenomenelor de 
masă; 

 disciplină ştiinţifică şi de învăţămînt.  
Obiectul de studiu al statisticii poate fi definit astfel:  
Statistica studiază fenomenele de masă, fenomene care sunt 

supuse acţiunii legilor statistice, se manifestă în condiţii concrete, 
variabile în timp şi spaţiu, din punct de vedere cantitativ şi în strînsă 
legătură cu partea lor calitativă. 

Statistica se ocupă de acele fenomene şi procese care se 
desfăşoară într-un număr mare de cazuri, pot reproduce unele 
regularităţi şi care sunt denumite fenomene de masă sau fenomene de 
tip colectiv. Aceste fenomene sunt alcătuite din fenomene simple - 
fenomene care pot să apară ca rezultat al unei singure cauze, care pot 
fi numite şi identice, şi fenomene tipice. 

Fenomenele care apar ca rezultat al mai multor cauze comune, 
în condiţii variabile, cu grade şi sensuri diferite de influenţă se 
numesc fenomene atipice . 

Fenomenele de masă, prin definiţie se caracterizează conform 
unor particularităţi cum ar fi: 

 un număr mare de cazuri individuale, pentru ca esenţa 
lor să fie pusă în evidenţă din punct de vedere statistic; 

 variabilitatea fenomenelor de masă, adică ele sunt 
supuse acţiunii unui număr mare de factori de influenţă de 
esenţialitate şi natură diferită; 

 fenomene de tip nedeterministe, stohastice 
(întâmplătoare); 

 forma individuală de manifestare a fenomenelor de 
masă este diferită. 

[1, p. 26] [2, p.12] [6, p.7]  
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ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA UNEI  
CERCETĂRI STATISTICE CONCRETE 

 
Obţinerea informaţiilor nu se rezumă numai la înregistrarea 

datelor privind fenomenele şi procesele care fac obiectul cunoaşterii, 
ci cuprinde şi totalitatea operaţiilor de sistematizare, prelucrare, 
analiză şi interpretare a informaţiilor. 

Totalitatea operaţiilor, acţiunilor de înregistrare (culegere, 
observare), sistematizare şi prelucrare, analiză şi interpretare a 
datelor se numeşte cercetare statistică. 

Cercetarea statistică se efectuează în trei etape (fig.1.1): 
1. observarea statistică; 
2. prelucrarea datelor primare şi obţinerea indicatorilor 

sintetici şi derivaţi; 
3. analiza şi interpretarea rezultatelor. 
În Republica Moldova activitatea de prelucrare statistică ca şi 

cea de culegere şi transmitere, memorare şi analiză statistică este 
organizată la nivelul agenţilor economici, departamentelor, 
patronatului şi structurii sistemului Biroului Naţional de Statistică 
(BNS). În afară de prelucrarea statistică la nivel naţional este 
organizată prelucrarea datelor la nivel internaţional. 
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Pe baza unor acorduri internaţionale BNS, precum şi 

departamentele autorizate transmit periodic datele convenite la 
comisiile specializate de statistică ale O.N.U., Comunităţii 
Economice Europene, Biroului Internaţional al Muncii etc. [3, p. 
211] 

 
Organizarea statisticii economice în Republica Moldova 
Organul Oficial de statistică este Biroul Naţional de Statistică. 

Pe lîngă el un rînd de ministere şi departamente sunt responsabile 
pentru statistica administrativă, printre care: 

 Banca Naţionala a Moldovei, Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei şi Comerţului; Ministerul 

 Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Sănătăţii; 
 Ministerul Culturii şi Turismului, Ministerul Justiţiei 

a) sistematizarea datelor 

individuale 

b) calculul indicatorilor 
statistici 

a) compararea datelor 

b) formularea concluziilor 
asupra întregii cercetări 

c) efectuarea calculelor de 
prognoză 

 

 
Culegerea datelor 

individuale de masă 

 
Observarea 
statistică 

 
 

Prelucrarea 
datelor 

 
Analiza şi 

interpretarea 
rezultatelor 
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 MAI (Registrul populaţiei, statistica criminalităţii, 
evidenţa migranţilor, accidentelor rutiere, 

evidenţa mijloacelor de transport); 
 Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 

Drumurilor; 
 Departamentul Vamal pe lîngă MF - evidenţa 

statistică primară a exportului şi importului; 
 Agenţia naţională cadastru de geodezie, cartografie 

şi Registrul bunurilor imobiliare – statistica fondului funciar şi 
plantaţiilor forestiere. 

M i ni s t e r e l e  ş i  d ep a r t a m ent e l e  s u s  m e nţ i o na t e  
î n  c o n fo r mi t a t e  cu  l eg ea  d es p r e  S t a t i s t i c ă  p r ez i n t ă  
B N S  i n f o r ma ţ i a  co r es p u nz ă t o a r e  g e n er a l i z a t ă  p e  
r ep u b l i că ,  mu ni c i p i i  ş i  r a i o a n e  p e n t r u  u t i l i z a r e a  
a ces t e i  î n  s co p u r i  s t a t i s t i c e .  F o r mu l a r e l e  e v i d e n ţ e i  
s t a t i s t i ce  p r i ma r e  ş i  i ns t r u c ţ i u n i l e  c e  s t a u  l a  b a z a  
co l e c t ă r i i  i n fo r ma ţ i e i  a d mi n i s t r a t i v e  s e  e l a b o r ea z ă  
d e  f i ec a r e  mu ni c i p i u ,  d e p a r t a me nt  ş i  s e  a p r o b ă  d e  
co mu n a co r d  cu  B N S .  

BNS – funcţionează în baza regulamentului, aprobat de 
Guvern (a. 1994) şi Legea. El conduce cu toată statistica în 
R.M., prin organele sale de pe teren, 11 de direcţii 
municipale şi judeţene, inclusiv Direcţia Generală 
municipiului Chişinău şi Găgăuz-Eri. [4, p. 93] 

 
C O N C E P T E  D E  B A Z Ă  U T I L I Z A T E  Î N  

I N VE S T I G A R E A  S T A T I S T I C Ă  A  F E N O M E N E L O R  
E C O N O M I C E  S O C I A L E  

 
1. Colectivitatea statistică 
Colectivitatea statistică (populaţie statistică) reprezintă 

totalitatea elementelor de aceeaşi natură supuse unui studiu 
statistic. Masa elementelor se constituie într-o colectivitate, 
dacă există o serie de trăsături comune, adică, dacă ele sunt 
generate de acelaşi complex de cauze esenţiale. 

Uneori colectivitatea se defineşte ca totalitatea 
elementelor care prezintă aceleaşi caracteristici esenţiale de 
identificare. Colectivitatea statistică are un caracter obiectiv 
şi finit. Colectivităţile statice exprimă o stare şi o anumită 
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Fig. 1 .2. Tipuri de colectivitгюi statistice 
 
întindere în spaţiu, formînd împreună un stoc la un 

moment dat (Populaţia Republicii Moldova la data de 1 
ianuarie 2001). Colectivităţile dinamice exprimă un flux, o 
devenire în timp. Caracterizarea lor presupune înregistrarea 
elementelor componente pe un interval de timp (mişcarea 
naturală a populaţiei pe perioada 1995-2001). 

 
2 .  Unitatea statistică 
Unitatea statistică reprezintă elementul constitutiv al 

colectivităţii statistice. Deci ele pot fi statice şi dinamice. 
Unităţile statistice statice compun efectivul masei de 
fenomene (de produse, de persoane etc). 

 

 
Fig. 1.3. Tipuri de unităţi statistice 
 
Unităţile statistice dinamice aparţin aceleaşi structuri 

organizatorice, au acelaşi conţinut dar se produc în condiţii diferite 
de timp, ceea ce face ca ele să poată fi considerate ca evenimente ale 
unui proces economico-social de masă. 

Colectivitatea statistică 

parţială totală 

statistic dinamic statică dinam

Unitatea statistică 

complexă simplă 
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Unităţile statistice pot fi de asemenea simple şi complexe. 
Unităţile statistice simple sunt elementele constitutive ale 
colectivităţii (vînzătorul, locuitorul, persoana etc), iar unităţile 
statistice 

complexe sunt rezultatul organizării sociale şi economice a 
colectivităţii (unitatea economică, familia, 

echipa, anul de studii etc). 
[1, p. 123] [3, p.32] [4, p. 355] 
 
3. Variabila statistică (caracteristică) 
Variabilele statistice, denumite şi caracteristici statistice sau 

variabile aleatoare, reprezintă criteriile pa baza cărora se 
caracterizează unităţile colectivităţii luate în studiu. Aceste criterii 
pot fi însuşiri sau trăsături ale unităţilor care definesc şi delimitează 
între ele unităţile colectivităţii şi care urmează să fie înregistrate. 
Formele concrete de manifestare ale caracteristicilor la nivelul 
fiecărei unităţi a colectivităţii se numesc variante sau valori. 
Numărul de unităţi la care se înregistrează aceeaşi variantă sau 
valoare se numeşte frecvenţă sau pondere (dacă acesta este exprimat 
în % faţă de volumul total al colectivităţii). 

1. După conţinutul lor, pot fi: de timp, de spaţiu, 
atributive. Caracteristicile de timp arată apartenenţa unităţilor la un 
moment sau perioadă de timp. Caracteristicile de spaţiu arată 
studierea unităţii statistice din punct de vedere a situării teritoriale. 
Caracteristicile atributive sunt toate celelalte însuşiri ale unităţilor 
statistice şi servesc pentru definirea fenomenelor studiate. 

2. După modul de exprimare se separă în: caracteristici 
calitative (exprimate prin cuvinte) şi caracteristici cantitative 
(exprimate numeric). 

3. După natura variaţiei, caracteristicile numerice pot fi: 
cu variaţie continuă şi variaţie discontinuă (discretă). 

4. După modul de manifestare la nivelul unităţilor 
statistice simple se divizează în: alternative - manifestarea directă sau 
opus ei (de exemplu, mediul de trai - urban/rural; sexul -
feminin/masculin); nealternative - cu variante distincte numerice sau 
calitative ( de exemplu - ramura economică, profesia etc). 

5. După modul de obţinere şi utilizare a datelor: 
primare şi derivate . 

[3, p. 351] 
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4.  Indicatori statistici 
Indicatorii statistici reprezintă expresia numerică a unei 

determinări calitative obiective obţinută în urma efectuării unei 
cercetări statistice raportată la condiţii specifice de timp şi spaţiu şi 
organizatorice şi se regăsesc cu regularitate în statistica oficială şi în 
publicaţiile de specialitate. El măsoară de regulă, o categorie 
economică, socială, demografică, managerială, tehnologică etc. 

Indicatorii statistici pot fi obţinuţi prin măsurare sau estimare. 
Măsurarea presupune exprimarea în unităţi concrete de măsură şi se 
face atunci cînd statistica vine în contact direct cu fenomenele 
studiate sau preia din alţi purtători de informaţii numerice. Estimarea 
presupune o caracterizare statistică utilizînd un model sau o ipoteză 
statistică prin care pe baza datelor parţiale de care se dispune se 
determină o serie de indicatori generalizatori. Aceste date pot fi 
reprezentative, şi atunci se poate face o estimare corectă, şi 
nereprezentative, şi atunci se pot utiliza numai pentru obţinerea unor 
indicatori orientativi, fără suport statistic. 

Complexitatea realităţii impune folosirea unui sistem de 
indicatori, fapt ce rezultă şi din sistemul categoriilor economice ce 
urmează să fie caracterizate numeric şi din posibilităţile de obţinere a 
datelor. Elaborarea indicatorilor statistici se realizează sub 
îndrumarea şi controlul organului oficial de statistică din ţara dată.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PROBLEMĂ: 
Într-o observare statistică s-au înregistrat următoarele valori 

cu privire la salariul net, exprimat în lei / oră: 
 
Tabelul 1.1 

1540 1340 1070 1370 1215 1250 2025 1800 
1780 1850 2150 1400 1582 1420 1400 1425 
1420 1800 1775 1730 1475 1465 1830 1360 
1555 1300 1300 1870 1960 1620 1730 1730 
1400 1925 1700 1670 1540 1350 1175 1690 
1760 1725 1850 2070 1730 1625 1425 1725 
1540 1975 1950 1350 2075 1430 1325 1150 
1250 2080 2175 1825 1550 1600 1425 1700 
1725 1680 1475 1514 1425 1980 1725 1730 
1559 1450 1630 1380 1214 2250 1830 1750 
1350 1175 1970 1870 1560 1825 1725 1630 
1690 1470 1325 1125 1770 1780 1675 1670 
1565 1600 1350 1680 1370 1600 1430 1315 
1050 2300 2090 1800 1580 1825 1460 1425 

Indicatori statistici 

primari derivaţi 

absoluţi 

relativi 

medii 

indici 
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1280 1080 1125 2100 2150 1980 1680 1675 
1590 1425 1600 1675 1180 1100 1075 1430 
1460 1745 1760 1870 1540 1900 2050 1700 
1725 1890 1860 2050 1680 1300 1270 1150 
1570 1930 1860 1730 1725 1630 1720 1735 
1380 1840 1280 1900 1580 2025 2125 1735 
1740 1420 1370 1050 1370 1600 1250 1630 
1570 1420 1620 1830 1900 1475 1120 1300 
1340 1625 1680 1685 1575 1975 1600 1650 
1960 2130 2375 1970 2100 2200 2075 1580 
1598 2050 2100 2125 1200 1120 1200 1730 
1765 1835 1800 2000 1590 2000 2270 1500 
1575 1520 1535 1580 1590 1525 1542 1530 
1945 1510 1505 1515 1529 1564 1572 1583 

1570 1532 1584 1585 - - - - 

 
 
Se cere: 
a). Să se grupeze aceste date pe intervale egale cu 100 

lei  şi să se reprezinte grafic seria obţinută; 
b). Să se regrupeze  datele, folosindu-se cel mult cinci 

intervale neegale de variaţie, şi să se reprezinte grafic seria 
obţinută. 

 
REZOLVARE: 
A) Amplitudinea variaţiei = 2375 – 1050 = 1325 lei. 

Numărul grupelor = 1425.13
100

1325
  grupe. 

Se pot folosi patru variante  de grupare: 
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Tabelul 1.2 

Varianta I şi 
II 

Varianta III Varianta IV 

Grupe de 
muncitori după 
mărimea salariului 
net orar 

Grupe de 
muncitori după 
mărimea salariului 
net orar 

Grupe de 
muncitori după 
mărimea salariului 
net orar 

1000-1100 1001-1100 1000-1099 
1100-1200 1101-1200 1100-1199 
1200-1300 1201-1300 1200-1299 
1300-1400 1301-1400 1300-1399 
1400-1500 1401-1500 1400-1499 
1500-1600 1501-1600 1500-1599 
1600-1700 1601-1700 1600-1699 
1700-1800 1701-1800 1700-1799 
1800-1900 1801-1900 1800-1899 
1900-2000 1901-2000 1900-1999 
2000-2100 2001-2100 2000-2099 
2100-2200 2101-2200 2100-2199 
2200-2300 2201-2300 2200-2299 
2300-2400 2301-2400 2300-2399 

 Notă:  
a) Limita  inferioară inclusă în interval. 
b) Limita  superioară  inclusă în interval. 
Se vor obţine următoarele grupări: 
 
Varianta I Limita  inferioară inclusă în interval. 
Gruparea muncitorilor după salariul net orar (lei) 
 
Tabelul 1.3 

Grupe de 
salarii 

Numărul 
muncitorilor 

Suma 
salariilor pe grupe 

1000-1100 5 5325 
1100-1200 10 11420 
1200-1300 10 12409 
1300-1400 20 26845 
1400-1500 25 35865 
1500-1600 39 61710 



 122 

1600-1700 28 46090 
1700-1800 30 52030 
1800-1900 20 36760 
1900-2000 15 29220 
2000-2100 12 24590 
2100-2200 9 19155 
2200-2300 3 6155 
2300-2400 2 4675 

Total 228 371809 

 
Rezultatele centralizării sunt prezentate în următoarea serie de 

distribuţie de frecvenţe: 
 

Distribuţia muncitorilor după mărimea salariului net orar (lei) 
Tabelul 1.4 

Frecvenţe cumulate Grupe 
de muncitori 
după 
mărimea 
salariului 

Numărul  
muncitorilor Crescător Descrescător 

1000-1100 5 5 228 
1100-1200 10 15 223 
1200-1300 10 25 213 
1300-1400 20 45 203 
1400-1500 25 70 183 
1500-1600 39 109 158 
1600-1700 28 137 119 
1700-1800 30 167 91 
1800-1900 20 187 61 
1900-2000 15 202 41 
2000-2100 12 214 26 
2100-2200 9 223 14 
2200-2300 3 226 5 
2300-2400 2 228 2 

Total 228 --- --- 

 
Notă: Limita inferioară inclusă în interval. 
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Varianta II Limita superioară inclusă în interval. 
Gruparea muncitorilor după salariul net orar (lei) 
 
Tabelul 1.5 

Grupa de 
salarii 

Numărul 
muncitorilor 

Suma 
salariilor pe grupe 

1000-1100 6 6425 
1100-1200 11 12720 
1200-1300 12 15209 
1300-1400 19 25845 
1400-1500 23 33145 
1500-1600 44 68860 
1600-1700 26 43290 
1700-1800 30 52430 
1800-1900 19 35260 
1900-2000 14 27520 
2000-2100 13 26890 
2100-2200 7 15055 
2200-2300 3 6820 
2300-2400 1 2375 

Total 228 371809 

 
Rezultatele centralizării sunt prezentate în următoarea serie de 

distribuţie de frecvenţe: 
Distribuţia muncitorilor după mărimea salariului net orar 

(lei) 
Tabelul 1.6 

Frecvenţe cumulate Grupe 
de muncitori 
după 
mărimea 
salariului 

Numărul  
muncitorilor Crescător Descrescător 

1000-1100 6 6 228 
1100-1200 11 17 222 
1200-1300 12 29 211 
1300-1400 19 48 199 
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1400-1500 23 71 180 
1500-1600 44 115 157 
1600-1700 26 141 113 
1700-1800 30 171 87 
1800-1900 19 190 57 
1900-2000 14 204 38 
2000-2100 13 217 24 
2100-2200 7 224 11 
2200-2300 3 227 4 
2300-2400 1 228 1 

Total 228 --- --- 

 
Notă: Limita superioară  inclusă în interval. 
 
Varianta III  
Gruparea muncitorilor după salariul net orar (lei) 
Tabelul 1.8  

Grupe  după 
salariul net orar 

Numărul de 
muncitori 

Suma totală a 
salariilor 

1001-1100 6 6425 
1101-1200 11 12720 
1201-1300 12 15209 
1301-1400 19 25845 
1401-1500 23 33165 
1501-1600 44 68860 
1601-1700 26 43290 
1701-1800 30 52430 
1801-1900 19 35260 
1901-2000 14 27520 
2001-2100 13 26890 
2101-2200 7 15055 
2201-2300 3 6820 
2301-2400 1 2375 

Total 228 371809 

 
Notă:  Ambele limite incluse în interval. 
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Distribuţia muncitorilor după salariul net orar (lei) 

Frecvenţe cumulate Grupe 
de muncitori 
după 
mărimea 
salariului  

Numărul de 
muncitori Crescător  Descresător 

1001-1100 6 6 228 
1101-1200 11 18 222 
1201-1300 12 30 211 
1301-1400 19 49 199 
1401-1500 23 72 179 
1501-1600 44 116 156 
1601-1700 26 142 112 
1701-1800 30 174 86 
1801-1900 19 191 54 
1901-2000 14 205 37 
2001-2100 13 218 23 
2101-2200 7 224 10 
2201-2300 3 227 4 
2301-2400 1 228 1 

Total 228 --- --- 

 
            Notă: Ambele limite cuprinse în interval. 
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Varianta IV  
Distribuţia muncitorilor după salariul net orar (lei) 
 
Tabelul 1.9 

Frecvenţe cumulate Grupe de 
muncitori 
după 
mărimea 
salariului  

Numărul 
muncitorilor 

Suma 
totală a 
salariilor 

Crescător Descresător 

1000-
1099 

5 5325        5 228 

1100-
1199 

10 11420         15 223 

1200-
1299 

10 12409 25 213 

1300-
1399 

20 26845 45 203 

1400-
1499 

25 35865 70 183 

1500-
1599 

39 61710 109 158 

1600-
1699 

28 46090 137 119 

1700-
1799 

30 52030 167 91 

1800-
1899 

 
20 

36760 187 61 

1900-
1999 

15 29220 202 41 

2000-
2099 

12 24590 214 26 

2100-
2199 

9 19155 223 14 

2200-
2299 

3 6155 226 5 

2300-
2399 

2 4675 228 2 

Total 228 371809 --- --- 
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Notă: Ambele limite cuprinse în interval. 
B)  Gruparea  unutăţilor pe intervale neegale, în 

cinci grupe: 
Grupa I         1000 - 1100 
Grupa II        1100 - 1300 
Grupa III       1300 - 1600 
GrupaIV       1600 – 2000 
Grupa V        2000 – 2400 
 
 
Varianta I 
 
Tabelul 1.10 

Grupe de 
muncitori după 
mărimea salariului 
net orar (lei) 

Nr. 
muncitorilor pe 
intervale egale 

Nr. 
Muncitorilor pe 
intervale neegale 

1000-1100 5 5 
1100-1200 10  
1200-1300 10 20 
1300-1400 20  
1400-1500 25 84 
1500-1600 39  
1600-1700 28  
1700-1800 30  
1800-1900 20 93 
1900-2000 15  
2000-2100 12  
2100-2200 9 26 
2200-2300 3  
2300-2400 2  

Total 228 228 

 
Notă: Limita inferioară inclusă în interval. 
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Varianta II – folosind aceleaşi intervale neegale. 
 
Distribuţia muncitorilor după mărimea  salariului net orar 

(lei) 
 
Tabelul 1.11 

Grupe de muncitori după 
mărimea salariului net orar (lei) 

Nr. 
muncitorilor 

1000 – 1100 6 
1100 – 1300 23 
1300 – 1600 86 
1600 – 2000 89 
2000 - 2400 24 

Total 228 

 
Notă: Limita superioară inclusă în interval. 
 
Varianta III. 
Distribuţia muncitorilor după mărimea  salariului net orar 

(lei) 
 
Tabelul 1.12 

Grupe de muncitori după 
mărimea salariului net orar (lei) 

Nr. 
muncitorilor 

1101 – 1100 6 
1101 – 1300 24 
1301 – 1600 86 
1601 – 2000 89 
2001 - 2400 23 

Total 228 

 
Notă: Ambele limite cuprinse în interval. 
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Distribuţia muncitorilor după mărimea  salariului net orar (lei) 
Tabelul 1.13 

Grupe de 
muncitori după 
mărimea salariului 
net orar (lei) 

Nr. 
Munci-
torilor 

Mărim
ea 

 
interva
-lului 

Raportul 
dintre 
mărimea 
fiecărui 
interval  şi 
cel mai mic 
interval 

Frecvenţa 
redusă 
col. 1; 
col. 3. 

1000 – 1100 6 100 1 6 
1100 – 1300 24 200 2 12 
1300 – 1600 86 300 3 28,66 
1600 – 2000 89 400 4 22,25 
2000 - 2400 23 400 4 5,75 

Total 228    
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IMPORTANŢA ŞI ETAPELE DE IMPLEMENTARE A 
STANDARDULUI 14001 

 
Irina TODOS, 

Catedra de Economie şi Management 
 în Afaceri şi Servicii 

 
Dans le contexte économique actuel marqué par phénomène de la 

mondialisation est devenue particulièrement insisté sur les préoccupations 
environnementales et en multipliant les effets négatifs de l'environnement 
type de développement industriel. Pour faciliter ce processus, les systèmes 
macro-économiques ont été introduites pour promouvoir les produits 
biologiques grâce à l'étiquetage biologique. Parmi ces modèles sont un 
système communautaire de management environnemental et d'audit, 
respectivement, et la série ISO 14000. 

 
In contextul economic actual au devenit deosebit de insistente 

preocupările privind protecţia mediului şi multiplicarea efectelor 
negative ale dezvoltării de tip industrial asupra mediului. 

Pentru a  favoriza acest proces sunt elaborate modele 
naţionale, regionale şi internaţionale de management de mediu, care 
să faciliteze ţinerea sub control a tuturor aspectelor de mediu ale 
activităţilor operatorilor economici. 

 Dintre aceste modele fac parte sistemul comunitar de 
management de mediu şi de audit, respectiv şi ISO seria 14000. 

Preocupările privind protecţia mediului au devenit deosebit de 
insistente, mai ales începînd cu anii 1970, o dată cu multiplicarea 
efectelor negative ale dezvoltării de tip industrial asupra mediului 
ambiant, efecte care dobîndeau o dimensiune planetară[1, p.424]. 

Cu prilejul Conferinţei asupra mediului de la Stockholm, din 
1972, se atrăgea atenţia, pentru prima dată, asupra necesităţii de a 
adopta programe coerente la nivel micro- şi macroeconomic şi de a 
asigura o largă colaborare pe plan internaţional, în scopul diminuării 
fenomenelor ecologice negative care deveneau îngrijorătoare (ploile 
acide, efectul de seră etc.). această conferinţă a marcat declanşarea 
Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător. 

În acelaşi an a fost elaborat primul Raport al Clubului de la 
Roma, intitulat „Limitele dezvoltării”, care evidenţia pericolul unui 
colaps global, prin epuizarea resurselor naturale, din cauza creşterii 
economice exponenţiale. 
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Dincolo de limitele teoriei „creşterii 0” pe care o promovează, 
acest raport a marcat un moment important în conştientizarea 
omenirii privind interdependenţele dintre fenomenele economice, 
politice, naturale şi cele sociale, la nivel planetar. 

În perioada imediat următoare, interesul pentru protecţia 
mediului, în relaţie cu problemele globale ale dezvoltării economico-
sociale, a continuat să crească. Multe dintre aceste probleme sunt 
abordate la nivelul Naţiunilor Unite, elaborându-se strategii şi 
programe vizând soluţionarea lor. Astfel, în anul 1976 are loc 
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezările umane, în 1977, 
Conferinţa pentru deşert, iar în anul 1980 se pun bazele sistemului 
de programe pe termen mediu referitoare la mediul înconjurător şi se 
elaborează o strategie mondială privind conservarea resurselor 
naturale. 

În anul 1987 este publicat Raportul Comisiei Mondiale 
pentru Mediu şi Dezvoltare, denumit Raportul Brundtland, după 
numele preşedintelui de atunci al Comisiei. Raportul, intitulat 
„Viitorul nostru comun”, evidenţiază faptul că mediul şi 
dezvoltarea economică sunt indisolubil legate. Punctul de vedere 
promovat de raport este cel al unei dezvoltări durabile, definită ca 
reprezentând dezvoltarea care asigură satisfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite capacitatea de a satisface necesităţile 
generaţiilor viitoare[2, p.19]. 

În acelaşi an cu publicarea Raportului Brundtland, Consiliul de 
Conducere al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul 
înconjurător a adoptat documentul intitulat „Perspectiva mediului 
înconjurător în anii 2000”, reprezentând strategia propusă de acest 
organism pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 

În anul 1990 Comitetul executiv al Camerei Internaţionale de 
Comerţ adoptă „Carta privind principiile dezvoltării durabile 
pentru managementul de mediu”. 

Într-o perioadă relativ scurtă, o serie de ţări şi-au elaborat 
politici de dezvoltare pe termen mediu şi lung, luând în considerare 
cerinţele dezvoltării durabile. 

Consacrarea definitivă, la nivel internaţional, a acestui nou 
model de dezvoltare, a fost asigurată de Conferinţa Naţiunilor Unite 
pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio, din 1992. Scopul declarat al 
Conferinţei a fost acela al elaborării de strategii şi programe concrete 
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de acţiune, care să faciliteze protecţia mediului înconjurător în toate 
ţările, în contextul promovării unei dezvoltări durabile[3, p.6].  

După Conferinţa de la Rio s-au intensificat preocupările, la 
nivel naţional, regional şi internaţional, privind găsirea celor mai 
potrivite căi şi mijloace pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. 

În contextul preocupărilor tot mai intense, din ultimii ani, de 
reducere a efectelor negative ale proceselor şi rezultatelor acestora 
asupra mediului ambiant, s-a pus problema elaborării unor standarde 
naţionale şi internaţionale, care să furnizeze organizaţiilor 
recomandări cu privire la implementarea unui sistem de management 
de mediu. Rolul unui asemenea sistem ar fi acela de a facilita ţinerea 
sub control a tuturor proceselor, pe întreaga traiectorie a produsului, 
astfel încât să fie minimizat impactul lor ambiental negativ. 

Primul standard în domeniul managementului de mediu a fost 
elaborat de Institutul Britanic de Standardizare (British Standards 
Institution - BSI), în anul 1992, cu titlul „Specificaţie pentru 
sistemele de management de mediu”(BS 7750). A doua versiune a 
standardului, publicată în anul 1994, promovează ideea că în 
implementarea unui sistem de management de mediu accentul 
trebuie pus pe prevenire şi nu pe detectarea efectelor negative ale 
proceselor şi rezultatelor acestora asupra mediului, în acest scop 
trebuie luate în considerare toate procesele, produsele şi serviciile 
organizaţiei, deoarece fiecare interacţionează cu mediul. 

Luând ca bază standardul britanic BS 7750, au fost dezvoltate, 
ulterior, standarde pentru sisteme de management de mediu şi în alte 
ţări, printre care Franţa, Canada, Spania, Africa de Sud şi Irlanda. 

În anul 1991, Organizaţia Internaţională de Standardizare 
(ISO) a constituit un Grup Strategic Consultativ privind Mediul 
înconjurător, care să cerceteze oportunitatea elaborării unor 
standarde referitoare la managementul de mediu. La recomandarea 
acestui grup s-a înfiinţat Comitetul tehnic ISO/CT 207 
„Managementul de mediu”, a cărui primă reuniune s-a desfăşurat 
în anul 1993. Cu acest prilej s-a hotărât elaborarea unor standarde 
internaţionale referitoare la managementul de mediu în următoarele 
două scopuri principale: 

 pentru armonizarea standardelor existente, 
asigurând un sistem unitar de referinţă în acest domeniu, care să 
faciliteze comerţul internaţional; 
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 pentru   a   oferi   organizaţiilor   un   instrument   
care   să  faciliteze îmbunătăţirea performanţei lor de mediu şi 
evaluarea progreselor înregistrate. 

În cadrul comitetului mai activează încă şase subcomitete, 
cărora le revine responsabilitatea elaborării de standarde referitoare 
la: 

 sisteme   de   management   de   mediu; 
 auditul de mediu; 
 marcare ecologică; 
 evaluarea performanţei de mediu; 
 analiza ciclului de viaţă; 
 termeni şi definiţii. 
În cadrul comitetului tehnic amintit a fost înfiinţat şi un grup 

de lucru, pentru „aspecte de mediu în standardele de produse”. 
Familia ISO 14000 include două categorii de standarde 

principale, în funcţie de modalitatea de abordare a aspectelor de 
mediu ale organizaţiei, şi anume din perspectiva proceselor acesteia 
sau a produselor şi serviciilor pe care le obţine. 

Standardele ISO 14000 sunt standarde generale, destinate 
pentru ţinerea sub control a impactului proceselor organizaţiei în 
ansamblu, asupra mediului. Ele definesc modele de sisteme de 
management de mediu, care pot fi implementate de o organizaţie în 
scopuri interne sau externe. Totodată, oferă instrumentele necesare 
pentru evaluarea conformităţii sistemului de management de mediu 
cu referenţialul ales, evaluarea performanţei de mediu, analiza 
preliminară şi evaluarea de mediu a amplasamentelor organizaţiei. 

Standardele ISO 14000 referitoare la sistemele de 
management de mediu au fost astfel concepute încât să poată fi 
aplicate de orice organizaţie, indiferent de zona geografică sau de 
mediul socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea[4, p.4]. Aceste 
standarde nu îşi asumă rolul de referenţial absolut, „legiuitor 
internaţional”[5, p.3], care să fie utilizat în scopul modificării 
obligaţiilor ce revin organizaţiilor în virtutea reglementărilor în 
vigoare referitoare la protecţia mediului sau altor reglementări 
aplicabile. 

Sistemul de management de mediu este definit ca 
reprezentând acea parte a sistemului de management general, care 
include structura organizatorică, activităţile de planificare, 
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responsabilităţile, practicile, procedurile şi resursele pentru 
elaborarea, implementarea, realizarea, analiza şi menţinerea 
politicii de mediu[6, p.6]. 

Implementarea cu succes a unui sistem de management de 
mediu este condiţionată de angajarea tuturor nivelurilor de 
conducere, dar mai ales  a conducerii de vârf a organizaţiei. 

Standardul ISO 14000 prevede cerinţe referitoare la sistemul 
de management de mediu, aplicabile oricărei organizaţii care 
urmăreşte:  

- Implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management 
de mediu. 

- Asigurarea conformităţii sistemului cu politica sa de mediu. 
- Demonstrarea conformităţii sistemului cu acest standard. 
- Certificarea /înregistrarea sistemului de management de 

mediu. 
- Realizarea unei autoevaluări sau declanşarea pe proprie 

răspundere a conformităţii sistemului cu acest standard. 
Cerinţele acestui standard sunt integrabile în sistemul de 

management al organizaţiei şi elementele lui pot fi astfel adaptate 
încât să se asigure conformitatea cu cerinţele standardului. 

Pe de altă parte, modalitatea concretă de aplicare a 
standardului depinde de o serie de factori, printre care: politica de 
mediu a organizaţiei, natura activităţilor sale, condiţiile concrete în 
care activează. 

ISO 14001 „Sistem de management de mediu” – este un 
standard care specifică cerinţele pentru un sistem de management de 
mediu care să permită unei societăţi să formuleze şi să implementeze 
o politică şi obiective care iau în considerare cerinţele legale cu 
privire la aspectele semnificative de mediu. 

Structura elementelor sistemului de management de mediu, 
prevăzute de standardul ISO 14001, s-a realizat urmând etapele 
ciclului PEVA, despre care am vorbit ceva mai sus, subliniindu-se, 
astfel, necesitatea îmbunătăţirii continue a tuturor proceselor pe care 
le implică un asemenea sistem.  

În anul 2004 a fost elaborată noua variantă a standardului ISO 
14001. Standardul ISO 14001:2004 are o vastă aplicare pe plan 
internaţional şi conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea 
legislaţiei sau altor reglementări de mediu aplicabile şi reprezintă 
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standardul de referinţă pentru implementarea unui sistem de 
management de mediu.  

A doua grupă de standarde din seria ISO 14000 este destinată 
pentru ţinerea sub control a impactului produselor şi serviciilor 
asupra mediului. 

Ele oferă, în egală măsură, instrumente care servesc pentru 
optimizarea deciziilor unei organizaţii, referitoare la îmbunătăţirea 
produselor şi serviciilor sale, ca şi a deciziilor care se iau de către cei 
responsabili cu elaborarea politicilor de mediu, la nivel 
macroeconomic . 

Implementarea sistemului de management de mediu în cadrul 
întreprinderii va oferi următoarele avantaje: 

 îmbunătăţirea    imaginii   organizaţiei,   prin   
satisfacerea   cerinţelor referitoare la protecţia mediului; 

 îmbunătăţirea relaţiilor cu autorităţile publice, cu 
comunitatea socio-economică în ansamblu; 

 limitarea răspunderii civile şi penale, prin 
satisfacerea reglementărilor legale referitoare la mediu şi a altor 
cerinţe aplicabile; 

 reducerea costurilor prin diminuarea consumului de 
energie şi materii prime, reciclarea produselor şi ambalajelor etc.; 

 satisfacerea criteriilor financiare ale diverşilor 
investitori;      

 facilitarea accesului pe alte pieţe, prin asigurarea 
conformităţii cu standardele   referitoare   la   managementul   de   
mediu,   recunoscute internaţional; 

 satisfacerea   cerinţelor   clienţilor,   privind  
certificarea   conformităţii sistemului de management de mediu al 
furnizorilor, cu standardele aplicabile; 

 sensibilizarea personalului organizaţiei privind 
protecţia mediului. 

Conducerea de vârf a întreprinderii este cea care răspunde de 
implementarea sistemului de management de mediu, care să 
îndeplinească cerinţele prevăzute de standardul ISO 14001.  

Potrivit acestui standard pentru implementarea sistemului de 
management de mediu în cadrul întreprinderii, trebuie de parcus 
următoarele etape(tabelul 1)[7, p.81]: 
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Tabelul 1. Etapele de implementare ale Sistemului de 
Management de Mediu, potrivit standardului ISO 14001 

Etapele 
standard: 

ISO 14001 

Etapa 1: 
Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului existent 

(analiza preliminară  de mediu) 

Etapa 2: Instruirea conducerii / echipei de proiect 

Etapa 3: Stabilirea politicii şi obiectivelor 

Etapa 4: Elaborarea documentaţiei 

Etapa 5: Instruirea proprietarilor de proces / şefi departamente 

Etapa 6: Implementarea operaţională a sistemului  

Etapa 7: Verificarea şi validarea sistemului 

Etapa 8: Audit intern de mediu 

Etapa 9: Selectarea organismului de certificare 

Etapa 10: Acordarea de asistenţă pe durata procesului de certificare 

Etapa 11: Acordarea de asistenţă post – certificare 

Etapa 1: Analiza – diagnostic a organizaţiei şi a sistemului 
existent (analiza preliminară  de mediu) – presupune examinarea 
situaţiei la zi şi evaluarea acesteia. În cadrul acestei etape se 
realizează un studiu cu privire la poziţia şi pregătirea întreprinderii 
faţă de implementarea sistemului de mediu. În dependenţă de 
rezultatele primite se stabilesc direcţiile prioritare şi măsurile 
necesare pentru obţinerea nivelului optim al calităţii sistemului de 
management. În scopul obţinerii unor rezultate veridice se propune 
ca evaluarea situaţiei iniţiale a întreprinderii în raport cu prevederile 
standardului să fie efectuată de către o echipă de consultanţi 
specializaţi şi competenţi în domeniu. Rezultatele evaluării situaţiei 
iniţiale pot servi drept bază pentru elaborarea măsurilor şi stabilirea 
direcţiilor de implementare a sistemului de mediu,  adecvat 
întreprinderilor balneare. 

Analiza preliminară de mediu trebuie să aibă în vedere 
următoarele elemente : 

•    inventarierea reglementărilor aplicabile; 
•    identificarea aspectelor de mediu semnificative; 
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•    examinarea procedurilor şi  a practicilor organizaţiei 
referitoare la mediu; 

•   evaluarea măsurii în care, investigaţiile privind accidentele 
survenite au fost luate în considerare. 

În cadrul analizei preliminare pot fi efectuate măsurători şi 
inspecţii sau pot fi luate în considerare rezultatele unor analize sau 
ale auditurilor efectuate anterior, în funcţie de natura activităţilor 
organizaţiei. 

Etapa 2: Instruirea conducerii / echipei de proiect. Pentru 
parcurgerea acestei etape, întreprinderea trebuie să conştientizeze 
faptul că, implementarea unui sistem de management de mediu 
presupune implicarea întregului personal din întreprindere. Din 
cadrul personalului trebuie de desemnat o echipă de lucru.  În 
componenţa echipei trebuie să fie incluşi specialişti multidisciplinari 
şi un specialist din managementul executiv, care va asigura 
finanţarea sistemului de management de mediu.   

Echipa de lucru trebuie să fie condusă de un şef de echipă. 
Această persoană trebuie să fie bine instruită în domeniul 
standardului ISO 14001. Şeful de echipă poate conlucra cu un 
specialist sau consultant, din afară, privind implementarea sistemului 
de management de mediu, scopul căruia va fi”[8, p.11]: 

 să instruiască şeful echipei; 
 să instruiască echipa; 
 să conducă elaborarea şi implementarea sistemului 

de management de mediu. 
Echipa trebuie să fie constituită din specialişti/experţi care 

deţin cunoştinţe adecvate privind sistemul de management, 
interacţiunile cu mediul, precum şi produsul luat în consideraţie, 
prestarea acestuia şi riscurile potenţiale asociate acestuia. 

Personalul din cadrul echipei de lucru trebuie să fie specialişti 
multidisciplinari:  

 să cunoască procesele de management din cadrul 
întreprinderii; 

 să fie informaţi cu interacţiunile organizaţiei cu mediul 
înconjurător şi riscurile potenţiale; 

 să deţină experienţă şi cunoştinţe cu privire la procesele de 
prelucrare şi funcţionare a echipamentului; 

 alţi specialişti care cunosc domeniul microbiologic. 
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Un specialist din cadrul echipei de lucru poate cumula câteva 
funcţii, în cazul în care la dispoziţia lui este pusă informaţia necesară 
pentru implementare. 

În cazul în care echipa de lucru nu are experienţă îndeajuns, ea 
trebuie să fie asistată de către specialişti calificaţi sau experţi, care îi 
va ajuta să soluţioneze dificultăţile, inclusiv analiza riscurilor.  

Etapa 3: Stabilirea politicii şi obiectivelor. În această etapă 
managerul calităţii trebuie să elaboreze politica şi să stabilească 
obiectivele de mediu.   

Politica de mediu reprezintă intenţiile şi principiile referitoare 
la performanţa globală de mediu ale unei organizaţii, pe care 
aceasta le declară”[1, p.452]. 

Definirea politicii de mediu constituie punctul de plecare în 
implementarea sistemului de management de mediu. Ea serveşte ca 
bază pentru stabilirea obiectivelor de mediu ale organizaţiei şi pentru 
desfăşurarea activităţilor prin care se realizează aceste obiective. 

Pentru stabilirea obiectivelor referitoare la mediu, organizaţia 
trebuie, în prealabil, să identifice aspectele de mediu ale proceselor 
sale şi ale rezultatelor acestor procese. 

Prin aspect de mediu se înţelege orice element al activităţilor, 
produselor sau serviciilor unei organizaţii, susceptibil de a 
interacţiona cu mediul. 

Potrivit standardului ISO 14001, organizaţia trebuie să 
stabilească şi să menţină o procedură de identificare a aspectelor de 
mediu, astfel încât să le poată ţine sub control, în scopul de a le 
determina pe acelea care au sau pot avea un impact semnificativ 
asupra mediului. 

Informaţiile cu privire la aceste aspecte trebuie ţinute la zi. 
Aspectele de mediu ale organizaţiei pot fi identificate ţinând seama 
de elementele de intrare şi de ieşire ale tuturor proceselor sale. 
Criteriile de identificare a aspectelor de mediu semnificative sunt 
încadrarea în prevederile legale şi evaluarea consecinţelor. 

În procesul identificării aspectelor de mediu semnificative ale 
sanatoriului, se recomandă să se ţină seama de următorii factori: 
emisiile în aer, eliminările în apă, gestionarea deşeurilor, 
contaminarea solului, impactul asupra colectivităţilor, utilizarea 
resurselor naturale şi alte aspecte locale de mediu. 

În acest proces nu este necesară evaluarea fiecărei materii 
prime utilizate sau a tuturor produselor obţinute, pe întregul lor ciclu 
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de viaţă. Organizaţia poate selecţiona anumite categorii de activităţi, 
de produse sau servicii, pentru a identifica aspectele de mediu cu 
impact semnificativ . 

Un alt moment importantant este identificarea tuturor 
cerinţelor legale şi de altă natură, aplicabile aspectelor de mediu ale 
activităţilor şi serviciilor sale. 

Cerinţele legale sunt cele care rezultă din reglementări 
adoptate la nivel naţional, regional sau internaţional, din standarde 
referitoare la protecţia mediului sau alte documente normative. 

Alte cerinţe pot rezulta din codurile de bună practică, 
acordurile convenite cu autorităţile publice, pe care organizaţia a 
acceptat să le respecte. 

Potrivit standardului ISO 14001, organizaţia trebuie să 
elaboreze o procedură care să identifice şi să permită accesul la 
cerinţele legale şi de altă natură, referitoare la mediu, aplicabile. 
Identificarea acestor cerinţe nu reprezintă, însă, un scop în sine. Este 
importantă evaluarea situaţiei reale privind respectarea acestor 
cerinţe, astfel încât să poată fi stabilite cele mai potrivite măsuri 
pentru eliminarea deficienţelor apărute în satisfacerea lor. 

Analiza preliminară de mediu permite organizaţiei să evalueze 
impactul activităţilor şi serviciilor sale asupra mediului şi, în funcţie 
de factorii de risc determinaţi, să stabilească domeniile în care 
trebuie acţionat cu prioritate. 

Luând în considerare aceste elemente, organizaţia îşi defineşte 
obiectivele generale şi specifice referitoare la mediu. 

Obiectivele generale de mediu sunt stabilite pe baza politicii 
organizaţiei în acest domeniu. 

Obiectivele specifice de mediu reprezintă cerinţe detaliate 
referitoare la performanţă, pe cât posibil cuantificabile, aplicabile 
întregii organizaţii sau unei părţi a acesteia, rezultate din obiectivele 
de mediu stabilite şi care trebuie îndeplinite pentru atingerea acestor 
obiective. 

Pentru realizarea obiectivelor referitoare la mediu este necesar 
să se stabilească responsabilităţi, competenţe, termene precise, 
evaluându-se, periodic, gradul lor de îndeplinire, în acest scop se 
recomandă elaborarea unui plan strategic referitor la mediu. 

Planul strategic de mediu trebuie corelat cu celelalte planuri, 
astfel încât toate să fie integrate în logica politicii generale a 
organizaţiei. 
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Operaţionalizarea planului strategic de mediu se realizează 
prin programe de management de mediu. Aceste programe 
reprezintă, de fapt, planuri de acţiune pe termen scurt, care definesc, 
în detaliu, cum vor fi realizate obiectivele referitoare la mediu, 
precizând etapele, responsabilităţile şi resursele implicate. 

Etapa 4: Elaborarea documentaţiei. Prevederile 
standardelor din familia ISO acordă o importanţă deosebită elaborării 
documentaţiei corespunzătoare privind sistemul calităţii. Astefel la 
implementarea sistemului de management de mediu documentul 
important este manualul de mediu. 

Manualul de Mediu reprezintă documentul prin care se descrie 
metodologia utilizată de întreprindere, în scopul respectării 
prevederilor standardului ISO 14001, servind ca bază de referinţă în 
implementarea şi menţinerea sistemului.  

Elaborarea Manualului de Mediu în cadrul întreprinderii va 
permite obţinerea următoarelor avantaje: 

- Facilitarea înţelegerii unitare a politicii de mediu; 
- Asigurarea coerenţei politicii de mediu şi a obiectivelor de 

mediu; 
- Facilitarea realizării obiectivelor de mediu, prin definirea 

structurii organizatorice şi a responsabilităţii diferitelor entităţi 
funcţionale, privind realizare şi îmbunătăţirea aspectelor de mediu; 

- Îmbunătăţirea comunicării în interiorul organizaţiei, prin 
delimitarea canalelor verticale şi orizontale de comunicare, 
referitoare la problemele de mediu; 

- Îmbunătăţirea comunicării în relaţiile întreprinderii cu 
clienţii şi partenerii săi; 

- Contribuirea la crearea unei imagini favorabile în relaţiile cu 
clienţii, favorizând câştigarea încrederii acestora că cerinţele 
specificate în contract vor fi satisfăcute; 

- Asigurarea instruirii unitare a personalului întreprinderii, 
privind elementele sistemului de mediu şi facilitarea conştientizării 
acestuia în ceea ce priveşte impactul propriei activităţi asupra 
calităţii serviciului finit; 

- Asigurarea accesului imediat la documentele sistemului de 
mediu şi facilitarea gestionării acestora”[1, p.226]. 

 Manualul de Mediu din cadrul întreprinderii va conţine 
următoarele elemente: 

 Politica întreprinderii în domeniul mediului; 
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 Responsabilităţile, autoritatea şi relaţiile dintre 
persoanele care coordonează, efectuează sau analizează activităţile 
care au incidenţă asupra mediului; 

 Procedurile şi instrucţiunile sistemului de mediu; 
 Dispoziţiile referitoare la analiza, ţinerea la zi şi 

administrarea manualului de mediu”[9, p.13]. 
 În momentul elaborării manualului, echipa de lucru va 

redacta fiecare pagină cu antet tipizat, după care va urma conţinutul 
secţiunii tratate (tabelul 3.). 

Tabelul 3. Antetul de pagină a manualului sistemului de 
management de mediu 

ÎNTREPRINDE- 
REA „X” 

MANUALUL 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT  DE 

MEDIU 

PAGINA  / 
EDIŢIA 

REVIZIA 
CAPITOLUL  I – INTRODUCERE 

 

Etapa 5: Instruirea proprietarilor de proces/şefi 
departamente. După cum reiese din practica internaţională, această 
etapă este foarte importantă, deoarece fără participarea personalului 
nu se va reuşi implementarea cu succes a sistemului de management 
de mediu. 

Instruirea personalului este necesară deoarece, în majoritatea 
cazurilor se observă o rezistenţă din partea lor. Pentru a nu ajunge în 
această situaţie, conducerea organizaţiei trebuie să asigure 
următoarele premise: 

- Informarea personalului despre intenţia de implementare a 
unui sistem de management de mediu; 

- Dezvoltarea şi promovarea iniţiativei personalului în 
domeniul mediului; 

- Diminuarea rezistenţei personalului la schimbare; 
- Implicarea personalului în realizarea schimbărilor. 
Următorul pas, este stabilirea şi atribuirea responsabilităţilor, 

în domeniul mediului, şefilor de departamente. Persoanelor cărora li 
s-au atribuit responsabilităţi trebuie să dea dovadă de competenţă, în 
caz contrar ele trebuie instruite. 

Aceste premise, precum şi asigurarea competenţelor necesare 
şefilor de departamente pentru implementarea sistemului de 
management de mediu sunt menţionate în manualul sistemului de 
management de mediu. 
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Etapa 6: Implementarea operaţională a sistemului. Această 
etapă se suprapune cu etapa anterioară şi prevede: 

- Implicarea tuturor angajaţilor în procesul de 
implementare; 

- Aplicarea documentelor Sistemului de Management de 
Mediu în practica de fiecare zi; 

- Actualizarea şi îmbunătăţirea permanentă a documentelor 
de mediu. 

În vederea implementării unui Sistem de Management de 
Mediu eficient se recomandă o perioadă de 18 - 24 luni. 

Etapa 7: Verificarea şi validarea sistemului. În vederea 
asigurării unei supravegheri adecvate a activităţilor şi evaluarea 
caracteristicilor acestora, în întreprindere trebuie să se ia următoarele 
măsuri: 

 Elaborarea de proceduri de sistem adecvate; 
 Includerea în proceduri a modalităţilor de înregistrare a 

informaţiilor; 
 Elaborarea de proceduri pentru evaluarea periodică. 
În cadrul sistemului de management de mediu conducerea 

trebuie să pună accent pe acţiunile preventive, astfel încât să fie 
înlăturată apariţia neconformităţilor cu impact asupra mediului. De 
asemenea, conducerea trebuie să ţină sub control aceste 
neconformităţi prin intermediul următoarelor activităţi: 

- Stabilirea responsabilităţilor şi a autorităţii privind analiza 
situaţiilor create; 

- Evaluarea importanţei problemei; 
- Identificarea cauzelor de apariţie a accidentelor de mediu; 
- Stabilirea acţiunilor corective; 
- Înregistrarea modificărilor intervenite. 
Neconformităţile sau accidentele de mediu depistate sunt 

înregistrate în „buletinele de analiză a incidentelor de mediu” şi 
„rapoarte privind incidentele de mediu”. 

Potrivit standardului 14001 întreprinderea trebuie să elaboreze 
proceduri documentate pentru identificarea, actualizarea şi retragerea 
înregistrărilor, toate acestea, pentru ţinerea sub control a 
înregistrărilor de mediu. Procedurile conţin informaţii cu privire la 
progresele înregistrate în realizarea obiectivelor, precum şi: legislaţia 
referitoare la mediu; declaraţii referitoare la mediu; instruirea 
personalului în domeniul mediului etc. 
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Etapa 8: Audit intern de mediu. În contextul implementării 
sistemului de management de mediu, auditul este instrumentul 
esenţial pentru realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii. 

Auditurile de mediu reprezintă un proces de verificare 
sistematică a activităţilor, evenimentelor, condiţiilor specifice 
referitoare la mediu, fiind planificate în dependenţă de specificul 
activităţilor întreprinderii. Acest proces se va desfăşura în 
conformitate cu obiectivele stabilite şi responsabilităţile implicate. 
Auditul este documentat, deci este o procedură scrisă. 

Prin analiza sistemului de mediu  se urmăreşte evaluarea 
eficacităţii sistemului şi realizarea politicii, obiectivelor de mediu. 
Aceste analize trebuie efectuate sistematic de către conducerea 
firmei. 

Etapa 9: Selectarea organismului de certificare. După 
efectuarea auditului intern de mediu, se determină organul de 
certificare. În ceea ce priveşte selectarea organului de certificare este 
de menţionat faptul că pentru majoritatea acestora principalul criteriu 
de selectare va fi devizul de cheltuieli. În vederea stimulării practicii 
de certificare a unui sistem de management, la nivel naţional 
funcţionează proiectul finanţat de către Banca Mondială care achită 
60% din cheltuielile de certificare, iar întreprinderea 40%. 

În Republica Moldova activează mai multe organisme 
internaţionale de certificare: Societatea Germană pentru Certificarea 
Sistemelor de Management - DQS (Deutsche Gesellscaft zur 
Zertifizierung von Management systemen), Asociaţia de 
Supraveghere Tehnică – Organism de Certificare – TÜV – CERT, 
AENOR Spania, AFAQ Franţa, SRAC România, AJA România, RR 
Rusia, etc.  

Etapa 10: Acordarea de asistenţă pe durata procesului de 
certificare. În momentul implementării sistemului de management 
de mediu, echipa de lucru va trebui să ceară să i se acorde asistenţă 
de către organismul de certificare pe durata procesului de certificare. 

 Din practica întreprinderilor autohtone de implementare şi 
certificare a unui sistem de management al calităţii de sine stătător, 
este cunoscut faptul că rezultatul obţinut nu este cel scontat. De 
aceea este foarte important ca implementarea acestui sistem să fie 
efectuată cu ajutorul unei echipe de consultanţă competente, dar 
cheltuielile legate de implementarea sistemului vor fi pe deplin 
recuperate prin certificarea reuşită a acestuia, îmbunătăţirea continuă 
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a calităţii producţiei şi creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor 
etc., astfel asigurându-se creşterea semnificativă a volumului 
vânzărilor întreprinderii. 

Etapa 11: Acordarea de asistenţă post – certificare. Un 
sistem de management de mediu certificat de către un organism 
independent de certificare, va fi evaluat periodic de către acesta, pe 
intervalul de valabilitate al certificatului (de obicei 3 ani), prin 
efectuarea periodică a unor audituri de supraveghere.  

Aplicarea cu succes a măsurilor stabilite prin programele de 
management de mediu este condiţionată de asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare. 

În cazul implementării unui sistem de management de mediu, 
potrivit standardului ISO 14001, se impune: definirea clară a 
responsabilităţilor, asigurarea nivelului de competenţă necesar şi a 
unei comunicări interne şi externe corespunzătoare, documentarea 
sistemului de management de mediu, ţinerea sub control a 
activităţilor, prevenirea situaţiilor critice şi asigurarea capacităţii de 
reacţie a organizaţiei la asemenea situaţii. 

Răspunderea pentru identificarea cerinţelor privind resursele 
necesare în vederea implementării şi ţinerii sub control a sistemului 
de management de mediu şi pentru asigurarea acestor resurse revine 
conducerii întreprinderii. 

În primul rînd, conducerea trebuie să desemneze un 
reprezentant al său care să aibă responsabilitatea şi autoritatea 
necesară pentru implementarea sistemului de management de mediu.  

Reprezentantul conducerii trebuie să se asigure că cerinţele 
referitoare la sistemul de management de mediu sunt definite, 
implementate şi menţinute. El raportează direct conducerii 
organizaţiei, cu privire la evoluţia performanţelor sistemului de 
management de mediu, pentru a putea fi luate măsurile de 
îmbunătăţire necesare. 

Este important, de asemenea, ca responsabilităţile referitoare 
la sistemul de management de mediu să fie definite, documentate şi 
comunicate persoanelor în cauză. 

Relativ frecvent, şeful compartimentului Calitate este numit 
reprezentant al conducerii pentru sistemul de management de mediu. 
El este sprijinit în activitatea sa de acest compartiment, cu 
responsabilităţi directe în implementarea şi menţinerea sistemului de 
management de mediu. 
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În unele întreprinderi există şi responsabili de management de 
mediu la nivelul fiecărui compartiment al întreprinderii. Lor le revine 
responsabilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor 
referitoare la managementul de mediu, în compartimentul respectiv. 

În realizarea obiectivelor referitoare la mediu, o importanţă 
deosebită revine asigurării personalului corespunzător calificat. 

Din acest motiv, responsabilitatea determinării nivelului de 
experienţă, de competenţă şi formare profesională, necesare pentru 
implementarea şi asigurarea eficacităţii sistemului de management de 
mediu, revine conducerii organizaţiei. 

Potrivit standardului ISO 14001, trebuie elaborate proceduri 
privind identificarea nevoilor specifice de instruire, luându-se 
măsurile necesare pentru asigurarea acestei instruiri, îndeosebi în 
cazul persoanelor care desfăşoară activităţi, care pot avea un impact 
semnificativ asupra mediului. Aceste proceduri vor defini şi modul în 
care sunt elaborate, implementate şi evaluate programele de instruire. 

Organizaţia va cere şi subcontractanţilor să demonstreze că 
personalul lor posedă nivelul de instruire necesar în acest sens. Pe de 
altă parte, trebuie elaborat şi implementat un program coerent de 
sensibilizare a întregului personal, deci nu numai a celui direct 
implicat în activităţi cu incidenţă asupra mediului, astfel încât fiecare 
să înţeleagă”[10, p.9]: 

•     importanţa respectării politicii de mediu, a procedurilor şi 
cerinţelor referitoare la sistemul de management de mediu; 

•     impactul real sau potenţial al activităţilor pe care le 
desfăşoară asupra mediului şi efectele pozitive care pot fi obţinute în 
acest sens, prin îmbunătăţirea performanţelor proprii; 

•     rolul şi responsabilitatea fiecăruia privind asigurarea 
conformităţii cu politica de mediu, cu procedurile şi cerinţele 
referitoare la sistemul de management de mediu,   inclusiv în 
prevenirea situaţiilor critice şi asigurarea capacităţii de a reacţiona 
eficient în asemenea situaţii; 

•    consecinţele posibile ale nerespectării procedurilor de 
lucru specifice. 

În cazul implementării unui sistem de management de mediu 
potrivit standardului ISO 14001, organizaţia trebuie să elaboreze şi 
să menţină proceduri referitoare la acest sistem şi la aspectele de 
mediu ale activităţilor, produselor şi serviciilor sale. Aceste 
proceduri sunt necesare pentru ţinerea sub control a proceselor de 
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comunicare referitoare la mediu, în cadrul organizaţiei şi cu toate 
părţile interesate. 

Procedurile trebuie să precizeze modul în care sunt 
recepţionate şi documentate informaţiile provenind de la părţile 
interesate şi cum se va răspunde la cerinţele acestora referitoare la 
aspectele de mediu ale organizaţiei. 

Asigurarea unei comunicări eficiente este condiţionată de 
acceptarea şi încurajarea unui dialog permanent cu părţile interesate, 
în acelaşi scop, se recomandă ca organizaţia să dovedească 
transparenţă privind aspectele de mediu ale activităţilor sale, 
furnizând informaţii corecte şi complete privind aceste aspecte, în 
egală măsură, organizaţia trebuie să-şi documenteze modul în care va 
asigura comunicarea cu autorităţile publice, pentru rezolvarea 
situaţiilor de urgenţă sau a altor probleme. 

Elementele sistemului de management de mediu trebuie 
descrise într-o documentaţie corespunzătoare, care să evidenţieze şi 
relaţiile dintre aceste elemente. 

Gradul de detaliere al documentaţiei depinde de situaţia 
concretă a fiecărei organizaţii, nefiind obligatorie elaborarea unui 
manual unic. în orice caz, trebuie să se indice cum se asigură accesul 
la informaţii mai detaliate cu privire la funcţionarea fiecărui element 
al sistemului de management de mediu. Această documentaţie poate 
fi integrată sau asociată documentaţiei elaborate pentru alte scopuri. 

Pentru ţinerea sub control a documentaţiei sistemului de 
management de mediu, potrivit standardului ISO 14001, organizaţia 
trebuie să elaboreze şi să actualizeze proceduri, astfel încât să se 
asigure că: 

•    documentele pot fi localizate; 
•    documentele pot fi examinate, revăzute şi validate de 

persoane abilitate; 
 •    versiunea actualizată a documentelor este disponibilă în 

toate locurile în care sunt efectuate operaţii esenţiale pentru 
funcţionarea efectivă  a sistemului; 

•  documentele perimate  sunt  retrase  operativ şi protejate 
pentru  a împiedica utilizarea lor involuntară; 

•  toate documentele perimate, păstrate în scopuri legale 
şi/sau în scopul menţinerii unor informaţii, sunt corect identificate. 

Elaborarea şi modificarea documentelor se realizează pe bază 
de proceduri, stabilindu-se clar responsabilităţile implicate. 
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Pentru ţinerea sub control a activităţilor asociate aspectelor de 
mediu, acestea vor fi, în primul rând, identificate şi planificate, 
asigurându-se permanent punerea lor de acord cu politica şi 
obiectivele de mediu ale organizaţiei, în acelaşi scop trebuie 
elaborate proceduri documentate referitoare la aceste activităţi. 

Asemenea proceduri vor fi stabilite şi cu privire la aspectele de 
mediu semnificative, identificabile, ale produselor şi serviciilor 
utilizate de organizaţie, proceduri care vor fi comunicate 
subcontractanţilor. 

O atenţie deosebită trebuie acordată prevenirii accidentelor şi a 
altor situaţii de urgenţă, luându-se, în acelaşi timp, toate măsurile 
necesare pentru a asigura capacitatea organizaţiei de a reacţiona la 
asemenea situaţii. 

În acest scop, potrivit standardului ISO 14001, organizaţia 
trebuie să elaboreze proceduri documentate referitoare la situaţiile de 
urgenţă, proceduri care vor fi actualizate periodic, ţinând seama de 
evoluţia fenomenelor, în mod deosebit vor fi analizate şi revizuite 
procedurile de prevenire a situaţiilor de urgenţă, după producerea 
unor accidente cu impact asupra mediului. 

Verificarea aplicării programelor şi evaluarea rezultatelor 
obţinute în managementul de mediu implică: supravegherea 
desfăşurării activităţilor, efectuarea de măsurători ale caracteristicilor 
acestora, stabilirea şi desfăşurarea de acţiuni preventive şi corective, 
gestionarea corespunzătoare a înregistrărilor referitoare la mediu, 
efectuarea de audituri ale sistemului de management de mediu. 

a) Supravegherea activităţilor şi determinarea 
caracteristicilor acestora Pentru asigurarea unei supravegheri 
corespunzătoare a activităţilor, care pot avea un impact semnificativ 
asupra mediului, se recomandă: 

•   elaborarea  de proceduri  documentate  referitoare  la  
supravegherea activităţilor şi la determinarea caracteristicilor 
acestora; 

•  includerea în proceduri a modalităţii de înregistrare a 
informaţiilor necesare pentru supravegherea performanţei 
activităţilor, în raport cu obiectivele organizaţiei referitoare la 
mediu; 

•  etalonarea echipamentelor de supraveghere şi asigurarea 
activităţilor de mentenanţă, păstrându-se înregistrările referitoare la 
aceste activităţi; 
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•   elaborarea unei proceduri documentate referitoare la 
evaluarea periodică a conformităţii activităţilor cu reglementările de 
mediu aplicabile. 

Supravegherea activităţilor care pot avea un impact 
semnificativ asupra mediului se referă la: supravegherea proceselor 
care intervin în relaţia cu subcontractanţii, a materiilor prime şi 
materialelor achiziţionate, supravegherea proceselor (prin inspecţiile 
interfazice), supravegherea îndeplinirii obiectivelor referitoare la 
mediu, evaluarea periodică a conformităţii activităţilor cu 
reglementările de mediu aplicabile etc. 

b) Neconformităţi, acţiuni preventive şi corective. 
În cadrul sistemului de management de mediu organizaţia 

trebuie să pună accentul pe acţiunile preventive, astfel încât să fie 
evitată, pe cât posibil, apariţia neconformităţilor în desfăşurarea 
activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului. 

Totodată, organizaţia trebuie să se asigure că neconformităţile, 
în măsura în care apar, vor fi ţinute sub control. In acest scop pot fi 
luate în considerare următoarele elemente: 

•    stabilirea    responsabilităţilor    şi    a    autorităţii    
privind    analiza neconformită-ţilor şi implementarea acţiunilor 
corective şi preventive care se impun, prin proceduri documentate; 

•    evaluarea importanţei problemei, respectiv a impactului 
neconformităţilor asupra mediului; 

•     identificarea tuturor cauzelor reale şi potenţiale ale 
neconformităţilori; 

•     stabilirea acţiunilor corective necesare şi implementarea 
acestora; 

•    efectuarea      inspecţiilor     necesare     pentru      evitarea      
repetării neconformităţilor; 

•  înregistrarea în proceduri a modificărilor intervenite,  ca 
urmare a acţiunilor corective. 

Procedura referitoare la acest element al sistemului de 
management de mediu trebuie să precizeze: 

- criteriile de identificare a neconformităţilor; 
- cum vor fi stabilite cauzele neconformităţilor ; 
- cum vor fi definite acţiunile corective şi preventive necesare 

pentru limitarea impactului de mediu;  
- cum va fi prevenită repetarea neconformităţilor;  
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- modul de înregistrare şi de urmărire a efectelor acţiunilor 
corective şi preventive întreprinse. 

In practică, neconformităţile în cauză sunt denumite incidente 
de mediu. Ca documente de înregistrare se utilizează „buletine de 
analiză a incidentelor de mediu” şi „rapoarte privind incidentele de 
mediu”. 

c) Ţinerea sub control a înregistrărilor referitoare la mediu 
Pentru ţinerea sub control a înregistrărilor referitoare la mediu, 

potrivit standardului ISO 14001, organizaţia trebuie să elaboreze 
proceduri referitoare la identificarea, actualizarea şi retragerea 
acestor înregistrări. Procedurile se referă îndeosebi la înregistrările 
necesare pentru verificarea funcţionării eficiente a sistemului de 
management de mediu şi pentru evidenţierea progreselor înregistrate 
în realizarea obiectivelor stabilite în acest domeniu. 

Asemenea înregistrări pot include informaţii cu privire la[10, 
p.16]: 

•    legislaţia referitoare la mediu şi alte cerinţe aplicabile; 
•  declaraţii referitoare la aspectele de mediu ale activităţilor, 

produselor şi serviciilor organizaţiei; 
•     instruirea personalului în domeniul managementului de 

mediu; 
•    inspecţii, întreţinerea şi etalonarea echipamentelor de 

inspecţie; 
•    aspectele   semnificative   de   mediu   ale   activităţilor,   

produselor  şi serviciilor organizaţiei; 
•    situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns a 

organizaţiei; 
•    rezultatele auditurilor de mediu; 
•    analiza sistemului de management de mediu efectuată de 

conducere. 
•    sesizări,   reclamaţii  privind   aspectele   de   mediu   ale   

activităţilor, produselor şi serviciilor organizaţiei. 
Înregistrările referitoare la mediu trebuie identificate şi 

arhivate astfel încât să poată fi uşor de regăsit, în conexiune cu 
produsele şi activităţile la care se referă. Aceste înregistrări se 
păstrează o perioadă specificată, pentru a demonstra conformitatea 
cu cerinţele şi faptul că sistemul de management de mediu, 
implementat de organizaţie, este operaţional. 
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CADRUL INSTITUŢIONAL DE REALIZARE A POLITICII  
ÎN DOMENIUL TURISMULUI LA NIVEL LOCAL 

              
            Ludmila NONI,  

Catedra de Economie şi Management 
 în Afaceri şi Servicii 

 
Ces dernierès années, sur le plan central, ont été faites des 

modifications en ce qui concerne les institutions qui ont en gestion le 
tourisme.  Cependant ; pour promouvoir les politiques efficaces dans ce 
domaine il faut avoir une vision et des mécanismes pour parvenir à des 
nombreuses actions locales. Ceci est possible seulement lorsque sont 
clairement définis les pouvoirs et les ressources des institutions locales.  

Cette étude vise à analyser les principales questions du cadre 
institutionnel dans le tourisme soulignant le manque du cadre institutionnel 
local  qui pourrait appuyer la mise en œuvre des politiques du tourisme 
élaborées au niveau national. 

 
Dacă în procesul de planificare strategică un rol important sau 

poate chiar cel mai important îi revine competenţelor şi viziunii celor 
care elaborează documentele de politici sau strategiile de dezvoltare, 
nu mai puţin importante sunt capacităţile şi claritatea mecanismelor 
prin care se vor realiza aceste documente sau obiective fixate. Într-un 
context mai general, trebuie de subliniat că nu e suficient să stabileşti 
obiective, chiar dacă acestea sunt foarte clare, fără a planifica şi gîndi 
raporturile ierarhic instituţionale şi resursele umane necesare cu 
delimitarea clară a atribuţiilor acestora. Pe teritoriul unui stat, 
politicile sunt de regulă elaborate de către Guvern la iniţiativa 
diferitor factori decizionali sau grupuri de interese şi cetăţeni în baza 
unui cadru juridic adecvat scopului politicii respective. Aşa cum pe 
noi ne interesează politica Republicii Moldova în domeniul 
turismului, în special cadrul instituţional local care ar permite 
realizarea acestei politci în teritoriu, trebuie de evidenţiat care este 
cadrul legal în acest sens. În conformitate cu prevederile art.4 al 
actului normativ de bază în domeniul turismului - Legea cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova 
[1]: „(1) Statul sprijină turismul, ca unul din domeniile prioritare ale 
economiei naţionale, prin mecanisme economice şi prin acţiuni de 
amenajare şi protecţie a patrimoniului turistic în conformitate cu 
prezenta lege şi cu alte acte normative, prin crearea de condiţii pentru 
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dezvoltarea durabilă a turismului.; (2) În scopul realizării politicii de 
stat în domeniul turismului, Parlamentul stabileşte cadrul juridic 
pentru activitatea turistică în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu 
normele internaţionale”.  

Alin.(3) lit.a, al aceluiaşi articol, menţionează expres că 
Guvernul „stabileşte politica de stat în domeniul turismului, aprobă 
strategia şi programele naţionale în domeniu”. Deci pentru ca să fie 
adoptate careva documente de dezvoltare strategică sau programe 
naţionale specifice în domeniu de către Guvern, este nevoie de un 
cadru juridic adecvat şi evident ajustat la standardele europene şi 
internaţionale, mai ales în condiţiile în care Republica Moldova este 
membră a Organizaţiei Mondiale a Turismului. Dacă politica de stat 
în domeniul turismului este stabilită de către Guvern, atunci 
promovarea acesteia este realizată de către autoritatea centrală de 
specialitate şi anume Agenţia Turismului. Atribuţiile Agenţiei 
Tursimului în conformitate cu Regulamentul ei de activitate (punctul 
9) sunt: 

a) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare, după 
coordonarea prealabilă cu autorităţile şi instituţiile interesate, 
documentele de politici în domeniul turismului; 
b) elaborează acte normative în domeniul turismului, armonizate 
cu normele internaţionale, şi mecanisme economice de stimulare 
a dezvoltării turismului; 
c) coordonează măsurile privind realizarea politicilor publice în 
domeniul turismului şi poartă răspundere, în limita competenţei 
sale, pentru implementarea acestora; 
d) efectuează analize şi pronosticuri privind dezvoltarea 
turismului în ţară şi prezintă informaţii ce ţin de domeniul 
respectiv; 
e) organizează şi desfăşoară activitatea de promovare a imaginii 
Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru 
turismul intern, cît şi pentru cel internaţional, organizează 
activităţi expoziţionale în domeniul turismului în ţară şi peste 
hotare; 
f) reprezintă în organismele internaţionale şi regionale interesele 
statului în domeniul turismului, coordonează şi monitorizează 
colaborarea Republicii Moldova cu Organizaţia Mondială a 
Turismului şi cu alte organisme internaţionale din domeniu; 
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g) coordonează implementarea programelor de asistenţă tehnică 
acordată de Uniunea Europeană, de Organizaţia Mondială a 
Turismului şi de alte organisme internaţionale, precum şi a 
programelor de integrare europeană în domeniul turismului; 
h) organizează ţinerea evidenţei patrimoniului turistic, asigură 
valorificarea şi protejarea acestuia, protecţia şi conservarea 
obiectivelor patrimoniului natural şi antropic din zona turistică, 
în conformitate cu legislaţia; 
i) iniţiază şi monitorizează crearea, funcţionarea şi lichidarea 
zonelor turistice; 
j) administrează Registrul zonelor turistice; 
k) avizează documentaţia de urbanism privind zonele şi staţiunile 
turistice, precum şi documentaţia referitoare la construcţiile din 
domeniul turismului; 
l) efectuează, în condiţiile legii, reglementarea şi controlul 
calităţii serviciilor turistice prestate; 
m) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare normele 
metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire 
turistică şi a agenţilor economici din industria turismului, 
efectuează clasificarea structurilor respective şi exercită 
controlul asupra respectării criteriilor de clasificare; 
n) elaborează norme metodologice privind deschiderea rutelor 
turistice, aprobă şi înregistrează rutele turistice; 
o) colaborează cu diverse asociaţii şi organizaţii 
neguvernamentale în probleme ce ţin de domeniul turismului; 
p) acordă asistenţă metodologică şi informaţională agenţilor 
economici din industria turismului, asociaţiilor obşteşti din 
domeniu, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale; 
q) organizează şi supraveghează activitatea editorială şi de 
publicitate în domeniul turismului; 
r) organizează pregătirea şi perfecţionarea continuă a cadrelor în 
domeniul turismului, coordonează activitatea Centrului Naţional 
de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului; 
s) elaborează modelul contractului de servicii turistice şi modelul 
voucherului turistic şi le prezintă Guvernului spre aprobare; 
t) monitorizează circulaţia turistică, reglementează, în colaborare 
cu autorităţile administraţiei publice locale, activitatea turistică 
în teritoriu; 
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u) participă la activitatea Consiliului Consultativ pentru Turism, 
aprobă Regulamentul şi componenţa nominală ale acestuia; 
v) exercită alte atribuţii stabilite de lege [2]. 

În vederea îmbunătăţirii politicii în domeniul turismului, 
promovării şi dezvoltării acestuia, pe lîngă Agenţia Turismului 
funcţionează şi un Consiliul Consultativ pentru Turism format din 
reprezentanţi ai agenţilor economici din industria turismului şi ai 
societăţii civile. Structura aparatului central al Agenţiei Turismului 
constă din: Director general, Vicedirector general, Direcţia 
patrimoniu turistic şi administrarea zonelor turistice, Direcţia relaţii 
internaţionale şi integrare europeană, Direcţia economico-financiară, 
Serviciul analiză, monitorizare şi evaluarea politicilor, Serviciul 
juridic, Serviciul resurse umane, Serviciul audit intern. Instituţiile 
subordonate şi societăţile pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale 
statului este administrat de Agenţia Turismului sunt: Centrul 
Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului şi S.A. 
“Jolly Alon”. 

 Ţînînd cont de principiul autonomiei locale, autorităţile 
publice centrale nu coordonează autorităţile publice locale ci 
conlucrează şi cooperează în vederea aplicării cadrului legislativ şi a 
implementării documentelor de politici adoptate de către Guvern sau 
altă autoritate centrală. În cele mai multe cazuri, autorităţile centrale 
solicită sau stabilesc responsabilităţi faţă de autorităţie locale însă 
fără a aloca resursele financiare sau de alt gen necesare realizării 
acestora. Domeniul turismului în Republica Moldova ca şi cadru 
instituţional, mai ales la nivel local, nu a avut de suferit modificări 
nici după trecerea Departamentului Turismului în cadrul Ministerului 
Culturii, devenind astfel Ministerul Culturii şi Turismului, nici după 
crearea de către actualul Guvern a Agenţiei Turismului. Unul din 
argumentele cheie pe care vrem să-l invocăm în acest studiu este 
lipsa unor mecanisme practice şi raţionale de promovare a politicii în 
domenul turismului la nivel local, prin instituţii noi, sau atribuirea 
unor competenţe şi resurse expres acestui domeniu autorităţilor 
administraţiei publice locale sau altor actori comunitari competenţi la 
nivel local.  

Putem sesiza referinţe directe la colaborarea Agenţiei 
Turismului cu autorităţile locale în conformitate cu Regulamentul 
său de activitate (punctul 9 şi 10), prin care Agenţia: 
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- acordă asistenţă metodologică şi informaţională agenţilor 
economici din industria turismului, asociaţiilor obşteşti din domeniu, 
precum şi autorităţilor administraţiei publice locale; 

- monitorizează circulaţia turistică, reglementează, în 
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, activitatea 
turistică în teritoriu; 

- are dreptul să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, societăţile 
comerciale şi organizaţiile necomerciale informaţia necesară pentru 
exercitarea atribuţiilor care îi revin. 

Art.8 al Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii turistice se referă la organizarea şi reglementarea activităţii 
turistice în teritoriu, în conformitate cu care: „(1) La nivel local, 
turismul se dezvoltă în interacţiune cu turismul naţional şi 
internaţional. (2) Activitatea turistică în teritoriu este reglementată de 
Ministerul Culturii şi Turismului (adică deja de noua instituţie - 
Agenţia Tursimului) în colaborare cu autorităţile administraţiei 
publice locale. (3) Autorităţile administraţiei publice locale au 
următoarele atribuţii în domeniul turismului: a) inventariază 
principalele resurse turistice; b) participă la elaborarea rutelor 
turistice în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului; c) 
creează condiţii favorabile pentru activitatea în teritoriu a agenţilor 
economici din industria turismului şi a asociaţiilor obşteşti din 
domeniul turismului; d) contribuie la renovarea, protecţia şi 
conservarea resurselor turistice prin reglementarea impactului 
antropic şi respectarea normelor de punere în valoare a acestora; e) 
delimitează şi autorizează teritoriile pentru odihnă şi agrement; f) 
întreprind acţiuni de amenajare turistică teritorială; g) asigură dotarea 
teritoriilor autorizate cu indicatoarele turistice necesare; h) contribuie 
la dotarea acestor teritorii cu facilităţi minime pentru vizitatori 
(locuri amenajate pentru prepararea şi servirea mesei, pentru 
acumularea deşeurilor, grupuri sanitare etc.); i) contribuie la 
ameliorarea şi protecţia mediului prin elaborarea şi realizarea unor 
acţiuni şi programe speciale coordonate cu autoritatea  centrală 
pentru resurse naturale şi mediu; j) antrenează populaţia locală în 
activitatea turistică;  k) contribuie la dezvoltarea diferitelor forme de 
turism în teritoriu.” 

După cum putem sesiza, din prevederile acestui articol, în 
special aliniatul 3, sunt fixate o serie de atribuţii autorităţilor locale 
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în domeniul turismului. Deşi aceste atribuţii par fireşti pentru 
autorităţile locale care gestionează o unitate administrativ-teritorială 
şi care trebuie să ţină cont de aceste aspecte în activitatea lor curentă, 
în practică devin mult mai dificil de realizat. Menţiunea de autoritate 
a administraţiei publice locale în textul legii se referă atît la unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul I (sate (comune), oraşe 
(municpii)) cît şi de nivelul II (raioane). 

Art.4 lit.j al Legii privind descentralizarea administrativă 
fixează printre mai multe domenii proprii de activitate ale 
autorităţilor publice locale şi unul care este mai aproape de domeniul 
turismului ce ţine de: „activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi 
pentru tineret, precum şi planificarea, dezvoltarea şi gestionarea 
infrastructurilor necesare acestor tipuri de activităţi” [3], fără a 
apărea în acest context expres şi domeniul turismului. Actul normativ 
general care reglementează activitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi care fixează atribuţiile acestora, este Legea privind 
administraţia publică locală [4]. Nici în cadrul acestei legi, în 
atribuţiile adminstraţiei publice locale nici de nivelul I nici de nivelul 
II nu apare termenul de turism ca domeniu important de care trebuie 
să se ocupe de asemenea aceste autorităţi în exercitarea atribuţiilor 
lor în raza unei unităţi administrativ-teritoriale. În conformitate cu 
prevederile art.14 al legii menţionate mai sus unde sunt prevăzute 
competenţele de bază ale consiliilor locale, pentru promovarea şi 
implementarea unor politici sănătoase şi în domeniul turismului la 
nvel local, următoarele atribuţii selectate din gama totală de 
competenţe au tangenţă directă cu acest domeniu: f) decide asupra 
lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a 
drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire 
la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi 
de agrement de interes local; o) aprobă, în condiţiile legii, planurile 
urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-
teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului; 
p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-
economică şi de altă natură; q) aprobă, în condiţiile legii, norme 
specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de 
interes local din subordine; r)  aprobă limitele admisibile de utilizare 
a resurselor naturale de interes local; s) aprobă simbolica unităţii 
administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, 
pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data 
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celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor 
Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în 
condiţiile legii; v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, 
artistice, sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi 
organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, 
baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora.  

Art.43 al aceleiaşi legi, stipulează competenţele consiliului 
raional, ca autoritate deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale 
de nivelul II, care în ansamblu permit susţinerea şi contribuţia la 
nivelul întregului raion asupra domeniilor atribuite autorităţilor de 
nivelul I. În virtutea aceluiaşi principiu al autonomiei locale, relaţia 
dintre autorităţile administraţiei publice locale de nivelul II şi I este 
una de cooperare şi nu de coordonare-subordonare, deşi subiectul 
este sensibil, mai ales cînd vorbim despre planificarea bugetară şi 
existenţa unei reale autonomii financiare dintre cele două nivele, dar 
şi a relaţiei dintre autoritatea de nivelul II şi autorităţile centrale.  

Factorul financiar este unul din motivele de bază, dar nu şi 
singurul care împiedică realizarea mai multor măsuri la nivel local şi 
în domeniul turismului. Nici la nivelul I, nici la nivelul II 
administrativ în Republica Moldova nu sunt instituţii de stat expres 
create pentru realizarea în teritoriu a politicii în domeniul turismului. 
Repectiv aceste sarcini cad în responsabilitatea consiliilor locale şi 
autorităţilor executive a acestor unităţi administrativ-teritoriale – 
primarul localităţii sau preşedintele raionului. Primarul asigură 
executarea deciziilor consiliului local şi alte atribuţii conform art.29 
al Legii privind administraţia publică locală, iar împuternicirile 
preşedintelui raionului sunt stabilite de art.53 al aceleiaşi legi.  

Deşi fostul Minister al Culturii şi Turismului includea două 
domenii apropiate, la nivel local,  era cel mai real ca instituţiile care 
se ocupă de domeniul culturii să aibă atribuţii conexe şi în domeniul 
turismului, ţinînd cont că nu au fost create în teritoriu subdiviziuni 
sau instituţii care să activeze expres în domeniul turismului. În 
majoritatea din cele 32 de raioane ale ţării, ca subdiviziuni ale 
consiliilor raionale au activat şi activează Secţiile Cultură şi 
majoritatea regulamentelor de activitate nu au fost schimbate sau 
completate şi cu atribuţii în domeniul turismului, lucru care evident 
putea fi făcut de către Consiliile raionale. Delegarea sau fixarea unor 
atribuţii suplimentare acestor Secţii/Direcţii cu un personal de cîteva 
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unităţi presupunea luarea în calcul a acestui aspect la planificarea 
bugetelor respective. Misiunea acestor structuri este de a ţine 
evidenţa şi de a contribui la păstrarea şi eventual valorificarea 
resurselor turistice antropice. Consiliile raionale pot crea sau institui 
unităţi noi, care să se ocupe de promovarea turismului în unitatea 
administrativ-teritorială, însă cu alocarea resuselor financiare 
respective, domeniu unde intervin mai multe probleme. Aceiaşi 
problemă este şi la nivelul I de administrare, unde modificarea sau 
completarea la organigrama primăriei este aprobată de către 
consiliile locale, iarăşi cu indicarea resurselor financiare necesare. 

Serviciile desconcentrate la nivel de raion au un rol deosebit în 
procesul de colaborare cu administraţia publică locală de nivelul II şi 
I pentru realizarea unor măsuri de promovare, dar şi de valorificare a 
resurselor turistice locale în contextul eforturilor de dezvoltare socio-
economică a localităţilor. Administraţia locală fiind cea mai 
interesată de prosperarea fiecărui locuitor, ea trebuie să coordoneze 
toate eforturile unei comunităţi în această direcţie, canalizînd 
iniţiativele locale, „capabile să fructifice nişte rezultate pozitive, 
reale şi necesare societăţii” [5]. În teritoriu, instituţii importante care 
prin genul lor de activitate au un rol esenţial la evaluarea, 
cunoaşterea, promovarea şi valorificarea resurselor turistice naturale 
sunt Agenţiile Ecologice şi Inspecţiile Ecologice ca structuri 
subordonate Ministerului Mediului [6]. Pe lîngă rolul de a contribui 
la protecţia mediului ambiant, ele monitorizează starea de lucruri 
privind principalele resurse naturale de importanţă internaţională, 
naţională sau locală din teritoriul respectiv şi trebuie să ceară 
protejarea lor prin respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la 
aceste obiective, care pot fi incluse în diverse trasee turistice locale. 
Autorităţile locale „pot încuraja acţiunile de protecţie a mediului 
folosind pîrghii economice şi legislative pentru ai obliga pe agenţii 
economici implicaţi în activitatea de turism să folosească 
echipamente adecvate de protecţia mediului şi să organizeze 
activitatea de turism în regiunea/localitatea respectivă pe principii 
ecologice” [7]. 

O altă înstituţie cu activitate în teritoriu care poate contribui la 
realizarea politicii statului în domeniul turismului este Agenţia de 
stat pentru silvicultură “Moldsilva” [8] care prin intermediul 
gospodăriilor silvice raionale sau regionale contribuie la 
administrarea fondului forestier şi cinegetic din arealul respectiv, o 



 159 

componentă esenţială într-un eventual circuit turistic prin resursele 
turistice forestiere. Pentru administrarea resurselor acvatice la nivelul 
întregii ţări activează Concernul pentru gospodărirea apelor “Apele 
Moldovei” care ţine la evidenţă resursele acvatice în baza Cadastrului 
de Stat al apelor, iar împreună cu autorităţile locale protejează şi 
valorifică fondul acvatic. Republica Moldova fiind o ţară 
preponderent agrară şi majoritatea populaţiei fiind concentrată în 
zonele rurale, evident una din direcţiile de activitate de bază ale 
autorităţilor locale este domeniul agricol şi administrarea fondului 
funciar, dar şi a domeniului zootehnic ca ramură importantă a 
industriei alimentare. La nivel central, autoritatea de bază în acest 
domeniu este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare [9] care 
prin subdiviziunile sale centrale şi la nivelul autorităţilor 
administrativ teritoriale de nivelul II, Direcţiile Agricultură au 
menirea de a contribui la o administrare raţională a fondului funciar, 
amenajarea terenurilor şi să contribuie la dezvoltarea rurală în 
ansamblu.  

Colaborarea între aceste instituţii de nivel central şi local fie ca 
urmare a raporturilor de subordonare instituţională sau în virtutea 
principiului autonomiei locale şi a cadrului legislativ în vigoare, 
trebuie şi pot contribui la o mai bună realizare a politicii în domeniul 
turismului la nivel local, un rol important avînd şi coordonarea 
orizontală în acest domeniu, adică între diferite localităţi sau regiuni, 
instituţii şi organizaţii, între sectorul public şi privat [10]. Cooperarea 
autorităţilor publice cu organizaţiile neguvernamanetale care 
activează în domeniul turismului este necesară şi foarte utilă, datorită 
expertizei şi capacităţilor existente în cadrul acestora, Asociaţia 
Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din Moldova 
(„ANTREC – Moldova”) [11] şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de 
Turism din Moldova (ANAT) fiind unele dintre acestea [12]. 

Concepţia dezvoltării turismului în Republica Moldova 
adoptată în 1997 sublinia un aspect cheie care ţine de atribuţia 
autorităţilor publice locale prin care acestea trebuie să 
acorde „o atenţie sporită obiectivelor arhitectonice, istorice 
şi distractive, creării unei atmosfere atractive în oraşe şi celelalte 
localităţi. Se va acorda o atenţie deosebită curăţeniei şi 
igienei, aspectului exterior al clădirilor, edificiilor, formelor 
arhitectonice mici şi mediului înconjurător” [13]. Strategia de 
dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-



 160 

2015 constată necesitatea unei mai bune colaborări cu autorităţile 
publice locale şi îşi propune în Planul de Acţiuni pentru 
implementarea acestui document să „sporească implicarea 
autorităţilor locale în dezvoltarea şi promovarea turismului rural” 
încurajîndu-le pe acestea „să creeze servicii de specialitate sau să 
desemneze funcţionari responsabili pentru turism, care să colaboreze 
cu DDT (fostul Departament Dezvoltarea Turismului – n.a.) în 
vederea dezvoltării produsului turistic” [14]. După cum am 
menţionat mai sus, aceste încurajări nu prea s-au încununat cu 
succes, sarcina fiind actuală şi în prezent şi măsuri reale de susţinere 
a autorităţilor locale în această direcţie de către autorităţile centrale 
se impune. Pentru impulsionarea dezvoltării turismului rural, 
Guvernul a creat un Consiliu republican pentru promovarea 
turismului rural, dar care pe lîngă faptul că  are mai multe drepturi, 
printre care şi de a „solicita de la autorităţile publice informaţia 
necesară, suportul metodologic şi tehnic pentru desfăşurarea 
activităţii sale”, modul real de suport în realizarea politicii din 
domeniul turismului la nivel local nu este clar [15]. În activitatea sa, 
Consiliul se călăuzeşte de prevederile Strategiei de dezvoltare 
durabilă a turismului în Republica Moldova în 2003-2015, 
Programului Naţional “Satul Moldovenesc” (2005-2015), 
Programului Naţional în domeniul turismului “Drumul Vinului”, 
Legii nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, etc. 

Stabilirea atribuţiilor legate şi de domeniul turismului pentru 
autorităţile locale pot fi valorificate doar după o alocare expresă de 
resurse financiare în acest domeniu. Legea privind finanţele publice 
locale a Republicii Moldova din 2003 [16] cu modificările ulterioare, 
delimitează în art.8 competenţele în efectuarea cheltuielilor publice 
la nivelul I şi II al administraţiei publice locale, printre acestea, 
evidenţiem unele care au o mai mare tangenţă cu domeniul 
turismului:  amenajarea teritoriului şi urbanistică; construcţia şi 
întreţinerea, în limitele localităţii, a drumurilor, străzilor, podurilor 
locale; întreţinerea instituţiilor de cultură şi desfăşurarea activităţilor 
publice în domeniul culturii (căminelor şi caselor de cultură, altor 
aşezăminte de culturalizare); întreţinerea bibliotecilor şi muzeelor; 
cultura fizică şi sport; întreţinerea parcurilor şi a spaţiilor verzi, a 
cimitirelor; întreţinerea  teatrelor, televiziunii publice locale. 
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În conformitate cu art.24 al Legii cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, finanţarea 
activităţii turistice se realizează din: a) mijloacele bugetului de stat 
acordate pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, crearea şi 
modernizarea infrastructurii generale şi a celei turistice; b) mijloacele 
proprii ale agenţilor economici din industria turismului; d) investiţiile 
autohtone şi străine plasate în proiecte turistice în conformitate cu 
legislaţia; e) creditele cu destinaţie specială; f) alte surse neinterzise 
de lege.  

Art.25 al aceleiaşi legi, prevede că în scopul realizării politicii 
de dezvoltare durabilă şi promovare a turismului în Republica 
Moldova, se constituie Fondul special pentru promovarea şi 
dezvoltarea turismului. Acest Fond, în valoare de cca 450 mii lei 
anual (de regulă, suplimentat pe parcursul anului pentru acţiuni 
concrete de reprezentare) gestionat de autoritatea centrală în 
domeniul turismului serveşte pentru finanţarea proiectelor concrete 
din turism şi acţiunile de reprezentare turistică în exterior [17]. În 
condiţiile identificării resurselor financiare şi a noilor surse de venit 
la nivel local, autorităţile le pot utiliza în conformitate cu atribuţiile 
stabilite de Legea privind administraţia publică locală, Legea privind 
finanţele publice locale şi alte acte normative, în vederea bunei 
administrări şi dezvoltării comunităţii, inclusiv la promovarea 
politicii locale în domeniul turismului. 

Eficientizarea cadrului instituţional este strîns legată nu numai 
de capacităţile financiare a administraţiei publice locale, dar şi de 
interesul, viziunea şi competenţele factorilor decizionali, a 
primarului, corpului de funcţionari şi în special a aleşilor locali care 
reprezintă autoritatea decizională a localităţii. Îmbunătăţirea 
comunicării interinstituţionale atît pe verticală între cele locale şi 
cele naţionale cît şi pe orizontală între cele locale din subordinea 
autorităţilor centrale cît şi alte instituţii locale poate mobiliza 
comunitatea şi resurse pentru problemele din domenul culturii şi 
turismului. Informatizarea instituţiilor din acest domeniu era 
prevăzută în Planul de activitate a Guvernului pe trimestrul II al 
anului 2009 (Hotărîrea Guvernului nr.266 din 7 aprilie 2009), ca la 
29 mai 2009 Ministerul Culturii şi Turismului să prezinte Guvernului 
- Programul de  informatizare a sferei culturii şi turismului pe anii 
2009-2015. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare şi a 
tehnologiilor informaţionale, poate contribui la rezolvarea unor 
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probleme, dar şi la dezvoltarea şi promovarea valorilor şi 
patrimoniului nostru cultural-istoric atît în ţară cît şi peste hotare, în 
contextul valorificării acestuia prin circuitele turistice regionale, 
naţionale şi internaţionale. 

Cu privire la modul de abordare a relaţiilor dintre instituţiile 
centrale şi cadrul instituţional local privind politica turismului, 
Planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2009-2011 
elaborat de un grup de lucru pe lîngă fostul Minister al Culturii şi 
Turismului constata diferite aspecte mai puţin reuşite, printre care 
[18]: a) Subdiviziunile MCT nu au instrumente suficiente pentru 
monitorizarea implementării diverselor proiecte locale în sectoarele 
subordonate; b) MCT nu şi-a formulat politica regională şi 
raporturile cu principalii factori influenţi; c) Nu sunt reglementate 
clar atribuţiile în cultură şi turism dintre MCT şi APL de diferit 
nivel; d) MCT nu monitorizează bugetul pentru cultură şi turism 
efectuat în teritoriu de APL de nivel raional şi comunal; e) Controlul 
ineficient din lipsa de capacităţi (personal, tehnologice) al analizelor 
utilizării resurselor financiare a instituţiilor subordonate, direcţiilor 
cultură la APL; f) O cooperare redusă cu partenerii strategici, 
inclusiv în teritoriu; g) Conducerea de vârf cere executarea unor 
probleme ce nu ţine de MCT ci de APL; h) Delegarea atribuţiilor 
spre APL defectuoasă; i) MCT nu gestionează informaţia strategică 
despre sistemul culturii şi turismului. În linii mari Agenţia 
Turismului va trebui să mobilizeze resurse şi capacităţi pentru a 
soluţiona aceste probleme şi a stabili un mecanism eficient de 
conlucrare între diferite instituţii cu atribuţii complementare pe 
domeniul turismului, implicînd plenar societatea civilă şi alţi actori 
comunitari capabili să contribuie la dezvoltarea acestui domeniu. Ca 
urmare, a acestor constatări, fostul Minister al Culturii şi Turismului 
îşi propunea să acorde asistenţă de specialitate organelor 
administraţiei publice locale în derularea activităţilor la nivel 
internaţional în domeniul culturii şi turismului [19]. 

În direcţia realizării obiectivelor fixate şi acţiunilor propuse de 
către MCT pentru perioada 2009-2011 şi alocarea indicativă a 
resurselor financiare anuale, unele sunt redate în tabelul 2.1. 
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Tabelul 2.1. Activităţile planificate şi finanţarea necesară, (mii lei) 
 
Activităţi prioritare 2008 2009 2010 2011 Suma 

totală 
Elaborarea mecanismelor de 
cooperare cu APC/APL şi 
coordonarea activităţilor de  
dezvoltare a turismului în 
mediul rural, reconstrucţie şi 
amenajare a obiectivelor 
turistice 

60 75 595 600 1330 

Optimizarea  procesului 
organizaţional şi structural în 
domeniul culturii şi 
turismului   

0 25 28 30 83 

Elaborarea unui sistem 
eficient de  comunicare 
instituţională (internă şi 
externă) şi de administrare a  
instituţiilor subordonate 

40 715 415 415 1585 

Total 100 815 1038 1045 2998 

Sursa: Selectate de autor din Planul de dezvoltare instituţională al 
MCT pentru perioada 2009-2011 aprobat prin Hotărârea Colegiului 
Ministerului Culturii şi Turismului din 24.06.2008. 
 

În concluzie, conştientizînd realităţile şi totalitatea resurselor 
turistice şi contextul local, regional şi internaţional în care acestea 
pot fi valorificate, vom putea mult mai bine să ne fixăm nişte sarcini, 
să identificăm şi nu numai să ştim ce ar trebui să facem în acest 
domeniu, dar şi cine, ce instituţie sau factori decizionali vor putea cel 
mai eficient şi eficace să promoveze politica în domeniul turismului 
şi la nivel local. Implementarea cu succes a politicilor în domeniul 
turismului în contextul aspiraţiilor europene a ţării noastre, 
presupune crearea unui cadru instituţional adecvat, inclusiv prin 
instituţii sau unităţi cu atribuţii clare şi la nivel local. În acelaşi timp 
se impune o atenţie mai mare din partea autorităţilor locale pentru a 
identifica, promova şi valorifica obiectivele turistice existente în raza 
unităţilor teritorial-administrative respective, care ar demonstra 
interesul faţă de patrimoniul nostru istoric, natural şi antropic, dar şi 
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ar contribui la o mai bună prezentare a ţării noastre comunităţii 
europene şi internaţionale. 
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EVOLUŢIA SECTORULUI VINICOL AL REPUBLICII 
MOLDOVA 

 
                          Liudmila ANTOHI,  

Catedra de Economie şi Management 
 în Afacerii şi Servicii 

 
 From the ancient times wine industry is a traditional industry in 

Moldova. Viticulture and winemaking in Moldova shows a multi secular 
history and is an inseparable part of life and people's culture. Climatic 
conditions of the country, its topography and soil composition allow to 
cultivate the different types of grape-vines and produce table wines in the 
richest assortment. Today, winemaking is one of the most relevant economic 
sectors national. It represents about 22% of total industry volume and 9-
10% of GDP. Every tenth of the national economy worker is engaged in 
wine. About 30% of the republic's export revenues due to production wine. 

 Moldovan wine industry was and is subject to challenges, 
especially in the last three decades. This sector needs to continuously 
increase the competitiveness in the global market, occupying leading 
positions in international rankings. In this direction should apply different 
strategies and programs for the wine sector. 

 
 Industria vinicolă joacă un rol important în economia ţării. 

Moldova depinde mult pe vinul său şi anume industria vinului este 
considerată coloana vertebrală a sectorului agrar.  

 Creşterea viţei de vie şi vinificaţia pe teritoriul Republicii 
Moldova a început acum 4-5 mii ani în urmă, când Dacii au 
descoperit producerea vinului din struguri. 

 În ultimii ani industria continuă să avanseze şi să progreseze. 
Multe vinării au început să coopereze cu vinificatorii din marile ţări 
producătoare de vinuri precum Italia, Franţa, Australia şi Noua 
Zelanda. Ei lucrează cot la cot cu producătorii autohtoni, transferând 
cunoştinţele lor despre practicile moderne de vinificaţie, inclusiv 
procedeele de producere a vinurilor tinere, cu aromă de fructe, care 
au devenit atât de populare în toată lumea. Vinificatorii moldoveni 
au însuşit rapid aceste practici, combinându-le cu stilurile 
tradiţionale de vin pentru a produce vinuri caracteristice Moldovei şi 
arealului ei. [2] 

 Astăzi, poţi găsi vinurile moldoveneşti în multe ţări ale 
Europei, Americii de Nord şi Asiei, pe lângă pieţele tradiţionale a 
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vinurilor moldoveneşti ca Rusia şi alte republici ex-sovietice, care 
istoric au consumat mai mult de 90% a tuturor vinurilor 
moldoveneşti exportate. Embargoul temporar impus de Rusia pentru 
vinurile moldoveneşti în perioada 2006—2007 a avut un impact 
dramatic asupra industriei vinului, rezultând în pierderi de milioane 
de dolari. Însă, acest eveniment a servit drept un imbold pentru 
relansarea producţiei vinurilor de calitate, modernizarea industriei şi 
diversificarea pieţelor de desfacere, care s-au materializat prin 
investiţii în plantaţiile de viţă de vie, echipament şi procese 
tehnologice de vinificaţie. Îndată ce aceste investiţii vor dea „roadă”, 
vinurile moldoveneşti au şansa să devină disponibile mai multor 
consumatori din lume atât pe pieţele tradiţionale vechi, cât şi pe cele 
noi.[3] 

 Arta de a produce şi de a consuma strugurii, mustul şi vinul 
la moldoveni a fost si rămâne o parte întreagă a culturii acestui neam. 
R. Moldova dispune de condiţii pedo-climaterice favorabile pentru 
cultivarea viţei de vie şi de potenţialul uman puternic cu o experienţă 
bogată acumulată pe parcursul istoriei. Cu toate acestea, situaţia în 
sectorul vinicol nu este atât de înfloritoare variind esenţial pe 
parcursul secolului. 

 Principalii factori care contribuie la dezvoltarea viticulturii în 
raport cu celalte culturi agricole sunt [4]: 

O importanţă majoră deţine paradoxul comportamentului viţei 
de vie faţă de soluri: soluri cu fertilitate scăzută şi bonetare joasă 
pentru culturi de câmp şi plante fructifere, sunt cele mai bune pentru 
cultivarea viţei de vie. 

Este foarte interesant şi important comportamentul  viţei de vie 
faţă de nivelul de eroziune a solurilor: la erodarea slabă a solurilor 
viţa de vie practic nu reacţionează. Chiar şi pe solurile erodate 
puternic care si-au pierdut mai mult de ½ din bioproductivitatea sa 
pentru culturi de câmp, pentru viţa de vie ea se micşorează  cu mai 
puţin de 1/3. 

Astfel, reieşind din condiţiile pedo-ecologice, viţa de vie nu 
concurează cu restul culturilor agricole, preferând soluri de povîrniş 
care predomina în Republica Moldova.            

 Importanţa industriei vinicole  în dezvoltarea comerţului 
exterior se caracterizează prin ponderea ei înaltă în exportul total al  

ţării (figura 1). 
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Figura 1.  Evoluţia exportului total şi a băuturilor alcoolice în 
R.  Moldova (2000-2008) 

Sursa: Elaborată în bază datelor din Anuarul Statistic al R. 
Moldova 

 
Dacă se va compara Republica Moldova cu ţările europene în 

care la un înalt nivel este dezvoltat sectorul viti-vinicol, atunci în anii 
1981-1985 ţara noastră ocupă al şaselea loc după suprafaţa viilor, 
recolta globală şi producerea produselor vinicole cedând doar 
Spaniei, Italiei, Franţei, Portugaliei şi României. 

 Suprafaţa totală a viilor constituie circa 150 mii ha şi este 
ocupată de specii de struguri de origine vitis vinifera. 70% din vii 
sunt ocupate de soiuri albi şi 30% din soiurile roşii. Soiurile de 
struguri albi sunt în special concentrată cu preponderenta în partea 
centrală a ţării, în timp ce soiurile roşii în sudul ţării. Suprafaţa viilor 
datorită etapei biologice precare descreşte anual cu 8 %, ceea ce duce 
la scăderea recoltei globale şi constituie un real pericol pentru 
activitatea industriei. Însă în ultimii ani ( 2006-2008) observăm o 
tendinţă de stabilitate constantă de 150 mii ha. [5] 

Dinamica suprafeţei plantaţiilor de vii în R. Moldova se 
prezintă  în tabelul de mai jos. [6;7;8] 
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Tabelul 1 
Evoluţia suprafeţei plantaţiilor de vii în RM pe anii 1970-

2008, mii ha 
GOSPODĂRIILE DE TOATE CATEGORIILE 

ANII 
SUPRAFAŢA VIILOR DIN CARE, PE ROD 

1970 259,0 178,0 
1975 289,0 181,0 
1980 256,0 200,0 
1985 220,0 170,0 
1990 201,3 170,9 
1995 185,8 172,3 
1996 179,0 169,3 
1997 173,9 165,4 
1998 160,0 157,5 
1999 154,3 147,4 
2000 149,1 141,5 
2001 154,5 149,7 
2002 151,8 148,0 
2003 149,0 143,0 
2004 146,0 138,0 
2005 148,0 140,0 
2006 150,0 140,0 
2007 150,0 138,0 
2008 150,0 137,0 

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova 1995, 2002, 
2009, editat de către Departamentul Statistică şi Sociologie al 
Republicii Moldova 

 
Începând cu anul 1985 suprafeţele de viţă-de-vie din toată 

lumea se reduc aproximativ cu 1-2% în an. În Moldova acest proces 
a început cu zece ani mai devreme, în 1975. În aceiaşi măsură 
reducerea suprafeţelor de viţă de vie în ultimele decenii a influenţat 
şi cantitatea de produse alcoolice produse în lume, de la 325 mii dal 
în 1987 la 265 mii dal în 1993.                                                                                        

Punctul culminant al dezvoltării viticulturii Republicii 
Moldova a fost atins în anul 1975, când suprafaţa totala a viilor a 
constituit 289 mii ha, ceea ce era de 3,5 ori mai mult decât în anul 
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1950. Însă din anul 1975 în evoluţia suprafețelor totale a plantaţiilor 
de vii se observă o tendinţă de diminuare care continuă până în 
prezent. Astfel în anul 2008 suprafaţa plantaţiilor viticole în toate 
tipurile de gospodării a constituit numai 150 mii ha, micşorîndu-se 
faţă de 1975 cu circa 48%. 

 Plantaţiile viticole cu soiuri de masă au o pondere de circa 
15% оn structura plantaţiilor viticole din Republica Moldova. 
Conform datelor statistice, suprafaţa de cultivare a strugurilor de 
masă оn anii 2006-2008 a constituit, оn medie, circa 20.000 ha, 
inclusiv pe segmentul producţiei marfă (exploataţii cu suprafeţe mai 
mari de 0,15 ha) circa 16.000 ha şi оn gospodariile casnice circa 
4.000 ha. Datorită profitabilităţii nete superioare a strugurilor de 
masă comparativ cu soiurile tehnice, precum şi politicii de 
subvenţionare оncurajatoare (mărirea, оncepînd cu 2006, a 
cuantumului de subvenţii de la 25 mii la 35 mii lei/ha), ritmurile de 
plantare a viilor cu soiuri de masă оn ultimii patru ani au crescut de 
circa 2 ori - de la 750 ha оn 2006 la 1.500 ha оn 2009. Ponderea 
grupei de soiuri de masă оn structura plantaţiilor оnfiinţate оn ultimii 
ani s-a majorat şi mai mult – de la circa 20% оn 2006 la circa 70% 
оn 2009. Totodată, оn aceeaşi perioadă s-a remarcat o creştere a 
numărului de gospodării ţărăneşti mici, care beneficiază de 
subvenţionare la plantarea viilor – de la 16% la 74%. [6;9] 

 
Tabelul  2 

Distribuţia producătorilor de struguri pentru masă după 
suprafaţa exploataţiilor 

PRODUCĂTORI SUPRAFEŢE CATEGORIA DE 

SUPRAFAŢĂ 

(HA) 
NUMĂR % DIN 

TOTAL 
HECTARE % DIN 

TOTAL 
0,5- < 2 1644 75.8 % 1479.1 17.2% 
2- < 5 214  9.9% 615.8 7.2% 

5-  < 10 126  5.8% 795.1 9.2% 
10- < 20 79  3.6% 1029.6 12.0% 
20- < 50 78  3.6% 2340.1 27.2% 
50- < 100 20  0.9% 1310.9 15.2% 

100+ 8  0.4% 1036.1 12.0% 
TOTAL 2169  100% 8606.7 100% 

Sursa: Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” şi Asociaţia 
Producătorilor şi Exportatorilor Strugurilor de Masă (APESM) 
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 În rezultatul prelucrării statistice a datelor privind suprafeţele 
viilor cu soiuri de masă cultivate pe loturi mai mici de 0,5 ha, s-a 
stabilit că aceste suprafeţe constituie circa 10,000 ha în ansamblu pe 
ţară. Astfel, suprafaţa totală a viilor cu soiuri pentru masă se ridica la 
18606,7 ha.  

 Merită a fi remarcat faptul, ca majoritatea covîrşitoare a 
acestor producători agricoli cultivă, pe lînga struguri de masă, o 
gama largă de culturi agricole, inclusiv culturi de cîmp, fructe şi 
legume, etc. Suprafaţa totală a terenurilor lucrate de ei depaşeste 
cifra de 105,000 ha, strugurilor de masă revenindu-le circa 8% în 
structura terenurilor. Astfel, putem constata  faptul ca producătorii de 
struguri de masă din Republica Moldova nu sunt specializaţi în 
această cultură. 

 Producţia globală de struguri de masă în Moldova constituie, 
în medie, 90.000 tone pe an (inclusiv 65.000 tone producţie marfă), 
productivitatea medie a plantaţiilor fiind de 4,5 t/ha. Pentru 
segmentul de producere comercială cu potenţial de export nivelul de 
productivitate este ceva mai înalt şi constituie circa 6,5 t/ha. 
Principala piaţa de desfacere a strugurilor de masă continua a fi cea 
internă, unde se comercializează 78% din producţia recoltată. Peste 
20% din strugurii de masă sunt comercializaţi pentru vinificaţie din 
cauza calităţii inacceptabile pentru comerţul în stare proaspată ( 
figura 2). [9;10] 

 Figura 2.  Comercializarea strugurilor de masă în anul 2008 
Sursa: Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” şi Asociaţia 

Producătorilor şi Exportatorilor Strugurilor de Masă (APESM). 
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Sectorul vinicol include producerea şi îmbutelierea vinului şi a 
altor băuturi obţinute prin fermentarea strugurilor. Evoluţia 
dezvoltării suprafeţelor plantaţiilor de vii determinând în cea mai 
mare măsură evoluţia producerii  strugurilor ( tabelul 3) 

 
Tabelul 3 

Evoluţia producerii strugurilor în Republica Moldova în 
perioada anilor 1970-2008 

ANII PRODUCŢIA TOTALĂ, 
MII T 

RECOLTA LA 1 HA, 
CHINTALE 

1970 700,1 38,5 
1975 1263,4 67,1 
1980 1201,2 59,2 
1985 654,4 37,5 
1990 939,7 53,8 
1995 852,2 49,2 
2000 703,8 49,5 
2001 505,0 33,5 
2002 641,2 43,3 
2003 677,2 47,4 
2004 685,6 49,5 
2005 518,5 36,2 
2006 466,1 31,9 
2007 598,0 41,0 
2008 635,5 44,4 

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova 1995, 2002, 
2009, editat de către Departamentul Statistică şi Sociologie al 
republicii Moldova 

 
Analizând tabelul 3 putem constata că cel mai mare volum de 

struguri a fost obţinut în anul 1975 când şi suprafaţa viilor a atins 
punctul culminant şi anume de 289 mii ha.  

Un indicator care reflectă legătura dintre producţia strugurilor 
şi populaţia ţării este producţia strugurilor pe cap de locuitor.  

Pe parcursul anilor 1996-2008 producţia strugurilor calculată 
la un locuitor variază esenţial cu o amplitudine de 212 kg. Valori 
maxime acest indicator a atins în anul 1996, când producţia pe cap de 
locuitor constituia 213 kg. Asupra variaţiei producției strugurilor 
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calculate la un locuitor influențează doi factori: producţia globală a 
strugurilor şi numărul populaţiei. 

 În urma analizei efectuate putem afirma ca situaţia în 
viticultură este una nesatisfăcătoare, deoarece după cum observăm 
din datele statistice are loc scăderea suprafeţelor plantaţiilor de  vii, 
diminuarea recoltei de struguri, producţia medie de struguri la ha 
scăzută, ceea ce ne obligă să acordăm o atenţie deosebită situaţiei 
create şi de întreprins măsuri eficiente pentru ieşirea din criză a 
acestei ramuri, deoarece Moldova a fost, este şi va fi încă mult timp 
înainte o ţară preponderent agrară, în care pe prim-plan se situează 
viticultura. [10] 

Pe baza studierii evoluţiei sectorului vinicol, se poate observa 
cît de semnificativ este rolul lui în economia naţională al Republicii 
Moldova, deoarece economia R. Moldova este determinată în cea 
mai mare parte de activitatea întreprinderilor industriei alimentare şi 
a băuturilor. 

Ponderea industriei alimentare şi a băuturilor în producţia 
industrială totală  pe parcursul anilor 1995-2008 variază în limitele 
40-50 %. Limita inferioara fiind atinsă în anul 2007, însă tendinţa de 
scădere  a apărut în 2006 ca rezultat al diferitor dificultăţi cu care s-
au confruntat întreprinderile industriale cum ar fi: insuficienţa de 
materii prime, îngustarea pieţelor de desfacere, inaccesibilitatea 
creditelor etc.  

Tabelul 4 
Evoluţia structurii producţiei industriale totale a Republicii 

Moldova pe anii 1995-2008 
Ramuri 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Industria 
alimentară 

şi a 
băuturilor 

48,1 49,3 52,4 53,6 51,7 50,8 42,9 39,7 41,3 

Ind. de 
prelucrarea 

a cărnii 
4,0 3,5 4,0 3,9 3,6 3,2 3,5 4,5 5,1 

Ind. de 
prelucrarea 
a fructelor 

şi 
legumelor 

5,1 4,2 3,6 4,9 3,2 3,4 4,1 5,1 4,0 
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Ind. vinului 16,9 19,7 21,9 21,2 20,6 20,0 10,3 7,0 7,7 

Ind. de 
prelucrarea 
a laptelui 

4,0 4,0 3,9 3,5 3,8 3,6 3,8 4,1 4,2 

Ind. 
produselor 
de morărit 

2,0 1,6 1,4 1,2 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 

Ind. 
produselor 

de 
anificaţie 

5,2 4,6 4,0 3,6 4,2 3,4 3,5 3,8 3,9 

Ind. 
zahărului 

4,2 4,3 4,6 2,5 2,5 3,3 4,2 1,8 3,1 

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009, editat de 
către Departamentul Statistică şi Sociologie al republicii Moldova 

 
În anul 2005 industria vinicola a atins ponderea de 20,0 % în 

producţia industrială totală. Aceasta demostrînd încă o dată 
importanţa ramurii vinicole pentru Republica Moldova. 

 Industria naţională a vinului este reprezentată de către 112 
vinării incluzând [10;11]: 

Întreprinderi (vinării) primare care se ocupă cu prelucrarea 
strugurilor şi producerea vinurilor brute; 

Întreprinderi de vinificaţia secundară care achiziţionează 
vinurile brute, le prelucrează şi le realizează în vrac sau îmbuteliat; 

 Întreprinderi vinăriile mixte care combină ambele producţii: 
primară si secundara.  

 Cea mai mare parte a întreprinderilor de prelucrare primară a 
strugurilor au fost constituite în anii 1950-1970.  

 Dinamica numărului de întreprinderi are o tendinţă de 
descreştere, aceasta observam din tabelul 5.  În anul 2001 numărul 
întreprinderilor vinicole fiind în creştere cu 58,2% comparativ cu 
anul 1995, iar în anul 2008 acest număr a scăzut cu 23 % faţă de anul 
2001. 
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Tabelul 5 
Principalii indicatori ai activităţii întreprinderilor industriale 

Numărul de 
întreprinderi 

Numărul mediu anual 
al personalului 

industrial productiv, 
mii persoane 

Volumul producţiei în 
preţuri curente, mil lei 

Anii 
Industria 

alimentară 
şi a 

băuturilor 

Industria 
vinului 

Industria 
alimentară 

şi a 
băuturilor 

Industria 
vinului 

Industria 
alimentară 

şi a 
băuturilor 

Industria 
vinului 

1995 191 91 40,1 9,9 2252,0 460,0 

2000 310 131 31,1 9,1 3238,2 1139,7 

2001 373 144 31,8 9,8 4419,2 1763,2 

2002 326 134 31,9 10,8 5511,7 2308,7 

2003 310 130 34,0 11,4 7358,9 2957,9 

2004 296 124 34,9 11,8 7659,5 3073,9 

2005 316 129 34,6 12,5 8956,5 3513,8 

2006 310 126 31,2 9,7 8130,8 2022,7 

2007 303 125 27,3 7,4 8605,8 1689,9 

2008 282 112 26,4 7,1 10283,3 2149,8 

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova 1999, 2002, 
2005, 2007, 2009, editat de către Departamentul Statistică şi 
Sociologie al republicii Moldova 

 
 Majoritatea companiilor sunt localizate în partea de Sud şi 

Centru a Moldovei. Însă cea mai mare producţie se înregistrează în 
regiunea de sud, aceasta datorită suprafeţelor plantaţiilor de vii şi a 
celor 53 de fabrici de vinuri care activează în regiune. [6] 

 Întreprinderile Moldovei dispun de 140 de linii de îmbuteliat, 
cu capacitatea anuală de producţiei în jur de 50 mln. dal. Capacitatea 



 176 

de îmbuteliere este folosită numai la 40% din potenţialul său. Cota 
mare de participare a statului în industria vinului şi întârzierea 
privatizării acesteia au avut un impact negativ asupra condiţiilor de 
producere din industrie.  

  Făcând o analiză putem constata că întreprinderile nu 
au posibilitatea de a-şi utiliza la maximum capacităţile de producţie, 
aceasta din cauza concurenţei care există, lipsei pieţelor de desfacere, 
insuficienţa materiilor prime ş.a. Astfel rezervele capacităţilor de 
producţie sunt foarte mari şi este necesar de a găsi modalităţi de 
creştere a gradului de utilizare a capacităţilor de producţie, ceea ce ar 
duce la creşterea economiei naţionale. 

 Începând cu anul 1996 gradul de utilizare a capacităţilor de 
producţie la producere vinurilor din struguri se diminuează, atingând 
valoarea minima de 8,6 în anul 1999. Aceasta scădere a fost cauzată 
de condiţiile climaterice nefavorabile ale anilor 1997-1998. Începând 
cu anul 2000 situaţia se îmbunătăţeşte uşor, cu un ritm de creştere 
foarte jos. 

 În ceea ce priveşte gradul de utilizare a capacităţilor de 
producţie la producere vinurilor spumante in perioada 1996-2008, se 
observă o tendinţă de scădere continuă. Principalul factor care a 
determinat aceasta scădere a fost micşorarea cererii faţă de vinurile 
spumante pe majoritatea pieţelor. 

 Totodată se observă şi un paradox: atunci când gradul de 
utilizare a capacităţilor este  jos, capacităţile de producţie continuă să 
crească. Aceasta se poate explica prin apariţia pe piaţă a multor firme 
mici care se specializează numai la îmbutelierea vinurilor. [5] 

     Industria vinicolă este sectorul în care Moldova se bucură 
de renume internaţional. Este binecunoscut faptul că în Moldova 
vinul se produce din cele mai străvechi timpuri. Republica Moldova 
devenea cel mai mare exportator de vinuri pe piaţa internă a URSS, 
fiecare a doua sticlă de vin şi fiecare a treia sticlă de şampanie era 
produsă în Moldova sau din materialele primare de provenienţă 
moldovenească. În acea perioadă de prosperare a ramurii suprafaţa 
totală a viilor constituia peste 220 000 de hectare. Ele dădeau circa 1 
140 000 tone de struguri, din care se produceau 42 de milioane de 
decalitri de vin. [10] 

 Potenţialul de export al produselor vinicole moldave era cel 
mai competitiv în raportul calitate/preţ, avantaj ce pare a se pierdea 
în timp.  
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În scopul redresării acestei situaţii a fost elaborat şi 
implimentat “Programul prezidenţial de restabilire şi dezvoltare a 
viticulturii şi vinificaţiei în anii 2002-2020”, ce are drept scop 
dezvoltarea ramurii vinicole inclusiv prin extinderea plantaţiilor de 
viţă-de-vie. În conformitate cu acest program pentru anii 2002 – 
2020, roada medie de struguri, luându-se în calcul şi plantaţiile noi, 
va constitui 8 tone la hectar, productivitatea masivelor existente 
urmând să nu coboare sub 4-5 tone la hectar. Se prevede ca către 
anul 2015 media să urce la 6,95 tone la hectar. Pe parcursul aceleiaşi 
perioade de timp vor fi defrișate 65 mii de hectare de vii bătrâne şi 
plantate 60 mii de hectare de vii tinere. Corespunzător, va creşte 
volumul total al roadei de soiuri tehnice, atingând cifra de 460 mii 
tone în anul 2020, va spori calitatea strugurilor recoltaţi, deci – şi a 
vinurilor produse. Este cazul să menţionăm că noile plantaţiile vor fi 
compuse preponderent din soiuri cu struguri roşii. [11] 

 Spre regret, succesele ramurii vinicole obtinute ţin mai mult 
de domeniu trecutului. Din luna martie 2006 odată cu introducerea 
embargoului la importul vinurilor moldoveneşti de către factorii de 
decizie din Federaţia Rusă, industria vinicolă este afectată de o criza 
economico – financiara fără precedent.  

Embargoul a cauzat daune serioase industriei Moldovei şi 
economiei în general. Pe lângă faptul că perceperea calităţii vinurilor 
moldoveneşti s-a înrăutăţit foarte mult, cota deţinută de vinurile 
moldoveneşti pe piaţa Rusiei a fost ocupată de importurile vinurilor 
din ţările ne-europene, la un preţ accesibil, iar introducerea 
„ghişeului unic” şi a procedurilor noi de control complică şi mai mult 
situaţia. [10] 

Înainte de embargo: 
sectorul vinicol avea impact asupra a 25% din populaţia cu 

reşedinţă a Moldovei, dat fiind faptul că un număr de gospodării 
casnice aveau un membru care lucra în acest sector; 

producţia vinicolă a contribuit cu 9 % la PIB (produsul intern 
brut) în anul 2005; 

reprezenta 28 % din volumul exporturilor totale efectuate în 
2005; 

80% din produsele vinicole au fost vândute în Rusia; 
producătorii de struguri şi de vinuri aveau cele mai înalte şi 

mai stabile venituri din agricultură. 
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După embrago: 
producţia vinicolă a scăzut cu 63% din 2005 până în 2006; 
pierderile din vânzările vinului în perioada martie 2006 – 

ianuarie 2007 au constituit $180 milioane; 
producţia industrială a scăzut cu 6,9 % din 2005 până în 2006; 
producţia vinicolă a constituit doar 1 6% din exporturile totale 

din 2006;  
producţia vinicolă a contribuit doar cu 4% în PIB al anului 

2006; 
 în 2006, coeficientul creşterii a scăzut până la 4% de la 7,1 % 

în anul 2005, din cauza embargoului şi a creşterii preţului pe piaţa 
mondială la combustibil precum şi la importul de gaze. 

Astfel cu certitudine putem spune că potenţialul de export al 
Republicii Moldova depinde mult de reorientarea geografică a 
comerţului exterior, însă depinde şi de ponderea enormă a materiei 
prime în structura sa. La începutul anilor 1990 peste 50% din vinul 
exportat era vinul brut, materia primă realizată la un preţ de 3-5 ori 
mai inferior decât cel a unei cantităţi identice îmbuteliate.  

O situaţie asemănătoare, dar nu de asemenea proporţii s-a 
produs şi în anul 1996 când în rezultatul acţiunilor întreprinse de 
Federaţia Rusă - introducerea monopolului de stat la producţia şi 
importul de băuturi alcoolice în Rusia, ţara noastră pierde un 
segment important din piaţa acestei ţări. 

Un alt exemplu ar fi diminuarea producţiei industriale de 
băuturi alcoolice în anii 1998-1999, în rezultatul crizei economice 
din Rusia legată de devalorizarea rublei ruseşti, ceea ce se răsfrânge 
direct asupra situaţiei economice a Republicii Moldova în ansamblu. 

Acest fapt denotă o dependenţă excesivă faţă de piaţa de 
desfacere Rusă, ceea ce necesită  reorientare urgentă a pieţelor de 
desfacere. Reorientarea parţială a comerţului exterior spre Uniunea 
Europeană, precum şi reducerea la minimum a materiei prime 
exportate  poate duce nu doar la creşterea potenţialului de export a 
producţiei vinicole ci şi a potenţialului economic în ansamblu al 
Republicii Moldova ce este condiţionat de complexul agroindustrial. 
În plus, consumul băuturilor alcoolice  pe piaţa mondială  este în 
creştere şi potrivit estimărilor va continua să crească constant. 
Evoluţia este datorată creşterii consumului de alcool în toate părţile 
lumii: China, SUA, Rusia, Italia; ţări ale căror import se majorează în 
continuare. Potenţialul de export al Republicii Moldova poate creşte 



 179 

astfel esenţial, un prim pas fiind făcut deja, deoarece în anul 2006 
Moldova începe exportul de produse vinicole către China, ţară ce ar 
putea ne-ar putea oferi o piaţă de desfacere destul de semnificativă, 
valoarea exportului fiind de 300 mii USD. În China pot fi întâlnite 
deja produsele a 12 companii din Moldova. Dacă e să excludem 
influenţa pieţei ruse, exporturile au crescut pe un şir de destinaţii, R. 
Moldova a exportat către Uniunea Europeană, în România livrările s-
au majorat, exporturile spre Ucraina s-au dublat, iar livrările spre 
Polonia au avansat cu circa 25%. [13] 

 Cu toate acestea, în prezent întreprinderile din vinificaţia 
secundară activează numai în proporţie de 30 la suta din capacitatea 
industrială, iar cele din vinificaţia primară practic staționează 
generând pierderi de milioane de dolari .  

 La întreprinderile vinicole de procesare a strugurilor, pe 
lângă volumul de vinuri materie primă obţinute în sezonul anului 
2006, există şi stocuri de vinuri din anii precedenţi, volumul total 
fiind cca 26 mln dal. Totodată, în campania viti-vinicola agenţilor 
economici li s-au acordat credite bancare suma cărora constituie cca 
100 mln dolari (echivalent cu toate activele vinăriilor din sector). 
Rambusarea acestor credite în actuala situaţie de criză este foarte 
dificilă. Ca rezultat, în prezent circa 45 de vinării se află în proces de 
lichidare sau a fost supus sechestru asupra activelor din partea 
creditorilor (de obicei băncile). Pe lângă aceasta, multe gospodării 
ţărăneşti au predat materia primă întreprinderilor vinicole pentru 
procesarea ei şi comercializarea vinului cu condiţia achitării 
ulterioare a plăţilor pentru strugurii achiziţionaţi. Datoriile   vinăriilor 
către furnizorii de materie primă este apreciată la suma de circa  200 
mln lei.          

 Acţiunile ineficiente a organelor publice Centrale de Stat pe 
parcursul anilor 2006-2009 au agravat şi mai mult situaţia 
economico-financiară a întreprinderilor vinicole din ţară. Ca rezultat 
al inactivităţii acestor organe au crescut sumele pentru rambursarea 
creditelor acordate agenţilor economici din ramura viti-vinicolă, au 
crescut sumele penalităţilor, amenzilor şi dobânzilor din cauza 
neachitării în termen a creditelor către băncile comerciale. Culmea 
administrarii ineficiente a sectorului a fost interzicerea exportului 
vinurilor materie primă în vrac, a fost birocratizată şi mult prea 
complicată procedura de export a vinurilor, în legătură cu 

http://www.vinmoldova.md/rom/news/11539/
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introducerea mărcii comerciale de Stat şi certificarea producţiei 
vinicole îmbuteliate conform noilor cerinţe din 01.01.2007. [14] 

Experţii indică tot mai mult că pieţele netradiţionale ar fi una 
din soluţiile pentru Republica Moldova. "Pieţe exotice" pentru 
vinurile moldoveneşti ar putea să fie  China - deja „descoperită” de 
către Moldova, India, Japonia sau Suedia. 

 Accesul către noile pieţe de desfacere precum şi creşterea 
potenţialului de export pe pieţele existente va depinde în mare 
măsură de următorii factori:  

armonizarea legislaţiei, dezvoltarea cadrului juridic 
preferenţial cu UE (diminuarea complexităţii procedurilor vamale în 
schimburile comerciale reciproce); 

conformarea la sistemele internaţionale de standardizare, 
certificare şi control al calităţii; 

sporirea productivităţii, calităţii şi competitivităţii produselor 
viti-vinicole; 

crearea unui regim stimulator pentru dezvoltarea sferei de 
cercetare- dezvoltare; 

pătrunderea masivă în ţară a capitalului străin şi explorarea la 
maximum a oportunităţilor existente, dar nerealizate; 

modernizarea tehnologiilor şi introducerea unor tehnologii noi 
performante; 

diversificarea sortimentelor de produse vinicole;  
oferirea de noi oportunităţi şi de noi avantaje de ordin fiscal, 

comercial atât investitorilor existenţi şi potenţiali, cât şi 
exportatorilor; 

studierea şi monitorizarea pieţei interne şi externe de produse 
alcoolice;  

promovarea cooperării, participarea activă la expoziţiile şi 
concursurile internaţionale şi naţionale de vinuri;  

oferirea unui suport juridic eficient şi real din partea statului 
agenţilor economici. 

 Astfel, cu certitudine putem afirma că după dezmebrarea 
URSS, avantajul comparativ pe care l-a avut Republica Moldova în 
acest domeniu prin existenţa unei pieţe sigure şi imense a dispărut, 
însă creşterea consumului de alcool în toate ţările lumii, penetrarea 
produselor vinicole pe pieţele mondiale fac posibilă creşterea 
potenţialului de export al produselor vinicole. 
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 Efectuînd analiza SWOT a industriei vinicole, putem 
constata că deşi industria vinicolă a Republicii Moldova se află într-o 
situaţie nefavorabilă, există o mulţime de puncte tari şi oportunităţi, 
ce pot susţine dezvoltarea prosperă a acestei industrii. 

Tabelul 7 
Analiza SWOT a industriei vinicole naţionale 

Puncte tari Puncte slabe 

Tehnlogii tradiţionale; 
Personal experimentat cu o 
vechime marede muncă în 
domeniu; 
O gamă foarte largă de 
producţie; 
Efectuarea investiţiilor 
considerabile în dezvoltarea 
producţiei; 
Eficienţă economică integrală 
înaltă şi profitabilitate 
satisfăcătoare. 

Insuficienţa materiei prime; 
Lipsa unei strategii bine definite 
de dezvoltare 
Utilaj învechit; 
Stare financiară nesatisfăcătoare 
la majoritatea întreprinderilor; 
Nivel redus al gradului de 
utilizare a capacităţilor de 
producţie; 
Calitatea necorespunzătoare a 
producţiei; 
Costurile înalte a producţiei. 
 

Oportunităţi Pericole 

Dezvoltarea bazei proprii de 
materie primă de către fabricile 
de vinuri. 
Condiţii naturale favorabile 
viticulturii; 
Creşterea exportului vinurilor  
în ţările CSI şi Europa; 
Potenţial tehnico-ştiinţific înalt; 
Creşterea cererii pentru 
produsele moldoveneşti pe noile 
pieţe; 
Interes din partea investitorilor 
străini. 
Reutilarea tehnică şi 
modernizarea fabricilor; 

Pierderea pieţelor tradiţionale de 
desfacere a producţiei; 
Costul înalt al creditelor bancare; 
Micşorarea continuă a 
suprafeţelor plantaţiilor de vii;  
Imposibilitatea atragerii 
investiţiilor străine; 
Instabilitatea mediului 
economico-politic; 
Creşterea preţurilor la materie 
primă; 
Scăderea capacităţii de cumpărare 
a populaţiei; 
Aplicarea unei politici 
protecţioniste mai dure pe pieţele 
de desfacere externe; 

Sursa: Elaborat de autor 
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 Industria vitivinicolă din Republica Moldova a fost şi este 
supusă unor provocări majore, mai ales în ultimele trei decenii. Acest 
sector trebuie să-şi crească continuu competitivitatea în piaţa globală, 
să ocupe poziţiile fruntaşe în clasamentele internaţionale. În această 
direcţie sunt îndreptate diferite strategiile şi programe pentru sectorul 
vitivinicol. 

Competitivitatea unei ţări sau regiuni nu este determinată de 
organizaţiile sau firmele individuale, ci, tot mai mult, de clustere, de 
inovarea totală integrativă (în domeniul resurselor, tehnologiilor, 
managementului, al culturii competitivităţii) în industrii, sectoare şi 
administraţia publică. Din această cauză competitivitatea regională, 
naţională bazată pe clustere şi procesul de clusterizare au devenit 
subiectul central al politicilor economice şi tehnologice ale tuturor 
ţărilor avansate. Această orientare este realizată pe plan mondial în 
toate ţările cu potenţial vitivinicol care s-a dezvoltat în ultimele 5 
decenii (SUA, Australia, Chile, Africa de Sud, Argentina, Noua 
Zeelandă, etc.). 

În economie clusterele sunt aglomerări geografice de 
organizaţii care au în componenţă patru categorii de subsisteme[15] :  

reţele de firme productive sau prestatoare de servicii care oferă 
sortimente competitive consumatorilor din pieţele ţintă; 

instituţii, organizaţii sau reţele pentru cooperare şi 
competitivitate;  

administraţii publice teritoriale; 
pieţe, segmente, nişe, creneluri ţintă cu consumatori specifici, 

în continuă schimbare a comportamentului. 
Aceste concentrări de organizaţii sunt potenţial durabil 

competitive în piaţa naţională şi globală, se află atât în relaţii de 
concurenţă, cât şi de cooperare internă şi externă, determină tot mai 
mult în secolul XXI evoluţiile competitivităţilor naţionale şi 
contribuie hotărâtor la ridicarea standardului de viaţă al regiunilor şi 
ţărilor în care sunt localizate, în mod specific etapei ciclului lor de 
viaţă. Şi în R. Moldova trebuie dezvoltate clustere performante în 
regiunile vitivinicole, capabile să exporte competitiv în piaţa globală. 

Orice firmă producătoare de vin se poate încadra cu succes 
într-un cluster al vinului, regional sau transnaţional, şi poate 
contribui la progresul sectorului vitivinicol din R. Moldova.    
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PARTICULARITĂŢILE EVALUĂRII ŞI DEZVOLTĂRII 
FORMELOR DE CAZARE ÎN MEDIUL RURAL DIN 

RAIONUL CAHUL 
 

Natalia CRESTENCO, 
Catedra de Economie şi Management 

 în Afaceri şi Serrvicii 
 
The article reflects the importance of the accommodation 

development in rural areas, as the rural development perspective and the 
importance of rural tourism product in locating agri-hostels. Contents of 
the article provides the minimum criteria for the development of 2 rooms 
with four beds with a minimum comfort for agri-hostels. Minimum 
investment required to develop an agri-hostels allows efficient estimation 
for a good business.  

Developing the agri-hostels like rural business growth prospects and 
living standards enables contribute to ensuring environmental compliance 
and importance of rural tourism for local population. 

 
Privit în ansamblu ca un element de dezvoltare mult superioară 

a societăţii umane, turismul rural a devenit un domeniu în continuă 
implementare în viaţa de zi cu zi a omului pasionat de frumuseţile 
naturii şi de dorinţa de a reînvia tradiţiile uitate de popor. Chiar dacă, 
în prezent, turismul rural este privit ca un potenţial creator de 
beneficii umane, spaţiu rural, ca element al turismului rural, pînă în 
prezent este utilizat în agricultură, activităţi economice, culturale, 
diverse amenajări şi mai puţin pentru promovarea ospitalităţii la sate, 
inclusiv prestarea serviciilor de cazare.[1, p.32] 

Dacă amintim de faptul că afacerile turistice în mediu rural pot 
derula oriunde în perimetru localităţii săteşti, atît în zona construită a 
satului cît şi în extravilanul localităţii, atunci amintim şi faptul că 
elementul central în formarea unui produs turistic în mediu rural îl 
constituie prezenţa formelor de cazare de a cărui specific variază 
direct şi structura produsului turistic oferit spre comercializare 
turistului.[2]  

Cu perseverenţă, se observă în prezent existenţa tendinţei de 
modernizare a satului moldovenesc, fapt pentru care cele mai vizitate 
locuri rămîn a fi cele din mediu rural. În contrast cu concentrarea, 
anonimatul, rapiditatea schimbărilor, absenţa valorilor de referinţă ce 
caracterizează marile oraşe, orăşenii consideră din ce în ce mai mult 
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mediu rural ca o rezervă de spaţiu, de bogăţii natural-fundamentale, 
de structuri sociale de primire pentru fiecare personalitate. Ei îşi 
doresc ca, folosindu-se de aceste bunuri, să le păstreze, să le salveze 
de poluarea şi distrugerea, care se manifestă din ce în ce mai mult şi 
care pun sub semnul întrebării integritatea şi perenitatea ţării, lucru 
posibil a fi stopat prin dezvoltarea afacerilor turistice în mediu rural, 
şi anume prin prestarea serviciilor de cazare. 

Astfel, pînă în prezent destinaţiile rurale ale R. Moldova rămîn 
cele mai solicitate deoarece: 

• majoritatea obiectivelor de interes turistic, care sînt 
promovate turiştilor, în special celor străini, sînt repartizate în 
localităţile rurale ale ţării, fapt care determină ca ofertele de excursii 
ale agenţiilor de turism să fie orientate spre localităţile săteşti 
atractive; 

• un număr mare de cazări sînt realizate în perioada sezonului 
de vară în localităţile rurale, în tabere şi sate de vacanţă, la preţuri 
accesibile. 

• începînd cu anii 2000, odată cu creşterea sectorului hotelier 
din or. Chişinău, majoritatea investitorilor s-au orientat spre ariile 
rurale, astfel, au fost deschise cîteva pensiuni agroturistice în zona 
Orheiului Vechi, reutilarea unei tabere de vară în vilă turistică în s. 
Albota, construcţia unui hotel rural în satul Lalova, satul de vacanţă 
din Hartop ş.a. Investiţiile necesare construcţiei micilor hotele în 
mediul rural sînt practic cu 30-40% mai mici decat în or. Chişinău, 
datorită preţului mai mic al terenurilor, materialelor de construcţie şi 
remunerării resurselor umane. Însă, dacă un edificiu din gospodăria 
ţărănească este transformat şi amenajat în pensiune turistică aceste 
costuri se reduc încă în jumătate. [3] 

Pentru impulsionarea acestui domeniu este necesar să fie 
valorificate la maximum resursele disponibile ale mediului rural în 
atragerea şi deservirea unui număr tot mai mare de turişti din ţară şi 
de peste hotare. Degradarea avansată a resurselor disponibile, 
precum şi declinul continuu în ramură, constituie argumente clare în 
necesitatea dezvoltării turismului rural în raionul Cahul prin 
intermediul dezvoltării şi diversificării formelor de cazare. Reeşind 
din cele expuse, conchidem că evoluţia umanităţii a dus la aceia că 
prestarea serviciilor de cazare în cadrul turismului rural capătă 
amprente pe teritoriul R. Moldova şi devine o importantă parte a 



 187 

industriei ospitaliere şi un element de legătură între infrastructură şi 
potenţial turistic. 

În scopul dezvoltării turismului rural prin intermediului 
industriei de cazare în raionul Cahul al R. Moldova este importantă 
utilizarea experienţei unităţilor de acest fel, deja existente în ţară, 
care se bucură de succes pe piaţa hotelieră a ţării. În pofida faptului 
că există o diversitate a formelor de cazare, totuşi specifice mediului 
rural rămîn a fi unităţile ce se pot implanta cu uşurinţă în acest 
mediu, şi anume pensiunile turistice, care reprezintă, de fapt, 

o casă tradiţională transformată în unitate de cazare, care se 
amenajează potrivit standardelor naţionale în vigoare pentru a 
asigura minimul necesar de servicii pentru un turist.[2] 

Potrivit datelor statistice oferite de Biroul Naţional de 
Statistică cele mai vizitate şi recunoscute pensiuni din ţară sînt „La 
hanul lui Vasile” din comuna Tohatin, municipiul Chişinău şi „Casa 
din luncă” din satul Tribujeni, raionul Orhei. [4]Încercînd de a lua 
din experienţa pensiunii „La Hanul lui Vasile” gazdele au dat dovadă 
de ospitalitate, bunăvoinţă şi dorinţă de a coopera în menţinerea 
frumosului şi tradiţiilor de la ţară, iar proprietara primei agropensiuni 
turistice „Casa din luncă” a declarat: „dacă în localităţile Tribujeni şi 
Butuceni, raionul Orhei ar funcţiona cel puţin zece de astfel de 
unităţi, toată populaţia ar fi antrenată, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, în prestarea de servicii turistice”, fapt care aduc în 
evidenţă următoarele avantaje obţinute în urma dezvoltării turismului 
rural  prin intermediul agropensiunilor (figura 1): 

 

 

Avantaje oferite de dezvoltarea 
structurilor de cazare în mediul 

rural 
Dorinţa de perpetuare a unor 

activităţi tradiţionale 

 

Surse suplimentare de                                  
venituri pentru populaţia rurală  şi 
reînvierea tradiţiilor populare din 

zonă 

Îmbunătăţirea nivelului de trai în 
zonele utilizate ca baza materială a 

turismului 

 

Valorificarea potenţialului rural, 
respectarea şi asigurarea protecţiei 

mediului.  

Realizarea unor dotări şi instalaţii 
de agrement, care pot fi benefice 

şi pentru populaţia locală, 
contribuind astfel cu fonduri de 

conservare a siturilor arheologice, 
clădirilor şi vestigiilor istorice 
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Figura 1. Avantajele dezvoltării structurilor de cazare în 
mediul rural 

Sursa: Elaborată de autor 
 
Reeşind din condiţiile, că un turist nu merge să se cazeze la o 

structură de cazare doar din considerentul schimbării locuinţei, 
specialiştii în domeniu recomandă înfiinţarea unei asemenea structuri 
în localităţile care prezintă interes pentru turişti. Astfel, analizînd 
harta turistică a raionului Cahul cel puţin 10 localităţi dispun de 
conjuncturilor favorabile pentru dezvoltarea unei agropensiuni. [5]  
Astfel, conceptul de structură de cazare în mediul rural poate avea 
succes reieşind din următoarele considerente: a) costul serviciilor 
prestate în agropensiuni sînt mai mici decât în alte unităţi de cazare; 
b) afacerea poate fi iniţiată relativ simplu şi ieftin prin aplicarea 
legislaţiei privind patenta de întreprinzător; c) oferta agropensiunilor 
de regulă este complexă şi localizată „sub acelaşi acoperiş” ceea ce o 
face foarte atractivă pentru beneficiari; d) serviciile agropensiunilor 
reprezintă o ofertă orientată în special pentru familişti, care o percep 
drept „revenire la copilărie”. 

Avînd ca reper experienţa unităţilor de cazare din mediul rural 
din s. Butuceni, raionul Orhei „La Popas”, care prestează servicii de 
cazare şi restauraţie calitative, atît turiştilor naţionali, cît şi străini, 
agenţii economici din raionul Cahul pot prelua logistica iniţierii şi 
dezvoltării unei structuri de cazare în mediul rural eficiente şi 
rentabile. 

Analizînd mărimea investiţiei necesare pentru dezvoltarea 
agropensiunii, putem afirma că aceasta nu este atît de mare ca în 
cazul lansării altor tipuri de afaceri, deoarece se solicită, în principal, 
doar cheltuieli ce ţin de amenajarea casei în funcţie de Normele 
metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei, pentru obţinerea 
statutului de agropensiune.[6] Pentru lansarea afacerii este nevoie de 
cel puţin două dormitoare mobilate pentru 4 locuri (pe care fiecare 
gospodar le are în casa proprie şi pe care nu le utilizează în scopuri 
personale); sufragerie şi bucătărie dotată cu reşou, frigider, mobilier, 
ustensile; spaţii cu acces liber (hol, WC, duş, lavoar). Astfel, 
costurile necesare iniţierii unei afaceri în cadrul turismului rural, şi 
anume a unei agropensiuni sînt prezentate în tabelul 1. 
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Tabelul 1.  
Investiţiile iniţiale pentru transformarea unei case în 

agropensiune cu 4 locuri de cazare, Euro 
Compartiment Criterii Preţuri,€ 

Aspecte generale Aspect corespunzător al clădirii, 
inclusiv anexele gospodăreşti 

2500 

Starea generală a 
clădirii 

Firma şi placheta reprezentând 
categoria structurii  

150 

Spatii corespunzătoare şi igienice 
pentru preparare mesei  

500 Spaţiul de primire, 
alimentaţie şi alte 
spaţii auxiliare Spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu 

mobilier (mese, scaune, banchete) şi 
inventar de servire 

1500 
 

Încălzirea centrală sau cu sobe 
tradiţionale  

300 

Instalaţie de apa curenta caldă/rece la 
bucătărie  

300 

Instalaţii 

Racordare la reţeaua publica de 
canalizare sau la mijloace proprii de 
colectare şi epurare  

500 

Paturi cu saltele (4 unităţi)  1500 

Mobilier: dulap, masă, scaune (pentru 
4 persoane)  

500 

Lenjerie de pat (4 seturi)  200 

Accesorii (cuier, oglindă, draperii etc.)  200 

Spaţiu de cazare 

Televizor şi radio  500 

Plită electrică sau cu gaz 200 

Frigider  300 

Dotari de bucătărie 

Vase şi ustensile de bucătărie  100 

Total - 9250 

Sursa: Calculele autorului în dependenţă de costul de piaţă al 
obiectelor respective 

 
Deci, investiţia necesară (în capital fix şi uman) pentru 

lansarea unei agropensiuni, în dependenţă de calitatea imobilului, 
categoria de confort oferită turiştilor (una-două stele), gradul de 
pregătire profesională (posedarea limbilor străine, cunoştinţe 
temeinice într-un domeniu), poate varia între 9 - 10 mii euro. Potrivit 
experienţei antreprenorul pensiunii turistice „La Popas”, necesarul de 
investiţii pentru a iniţia o afacere de acest gen este cu adevărat mic, 
în cazul dat de 9250 euro, ceea ce reprezintă un minim de investiţii 
necesar iniţierii unei noi afaceri profitabile pe tot parcursul anului. 
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Deoarece, serviciile agropensiunii sînt oferite într-un sat 
obişnuit, piaţa de desfacere este suficientă reieşind din amplasarea 
acestuia lui (lângă oraş, în preajma zonelor de agrement, lângă păduri 
şi alte arii naturale), fiind vizitat de un număr mare de persoane 
nerezidente, oaspeţii satului care vin fie pentru a se odihni, fie la un 
eveniment special. Astfel, în mediu în cadrul unei agropensiuni sînt 
comercializate anual între 200 şi 300 de cazări la un preţ competitiv 
de 15 euro în funcţie de serviciile oferite şi de sezonalitatea cererii de 
servicii turistice, care este recomandat afacerilor în lansare în primii 
ani de activitate, până îşi obţin un segment de piaţă stabil. Pe lîngă 
veniturile obţinute de la serviciile de cazare o agropensiune obţine 
venituri şi din prestarea serviciilor de alimentaţie. Astfel, la un 
numărul de persoane deservite cca 70-80% vor prefera să se 
alimenteze în bucătăria agropensiunii, ceea ce constituie cca. 480-
720 de porţii pe an. [1] O masă în mediu pentru o persoană, poate fi 
comercializată într-un sat la cca. 3 euro, care de fapt reprezintă 
vinderea produselor din gospodăria proprie la un preţ triplu faţă de 
costul de producţie al acestora. Serviciile suplimentare, cum ar fi cele 
legate de transport, excursii, reparaţia şi întreţinerea hainelor, 
închirierea de echipamente vor fi propuse în oferta comercială. 

 Deci, agropensiunea poate presta serviciile de bază ca cele 
prezentate mai jos, la următoarele categorii de preţuri: cazare în 
numere duble, la preţ de 10-15 euro; alimentare – bucate preparate 
din produsele proprii oferite în meniu complex (dejun – 1,5 euro, 
prânz – 5 euro, cina – 3,5 euro) la un preţ de 10 euro/zi; alimentare 
pentru evenimente speciale 12-15 euro/persoană. Pe lîngă serviciile 
prezentate mai sus o agropensiune poate presta şi următoarele 
categorii de servicii suplimentare: transport auto la preţul de 0,15-
0,20 euro/km, confecţionarea şi/sau comercializarea suvenirelor şi 
accesoriilor turistice, organizarea excursiilor şi vizitelor locale, 
închirierea de echipamente turistice; servicii de întreţinere a hainelor 
şi altor obiecte personale: 2 euro/serviciu; alte servicii (comis-
voiajor, telefon, etc.), spaţii dotate pentru jocul copiilor, hol de 
relaxare, masaje medicinale 2 euro/h. 

 Astfel, evoluţia cheltuielilor de întreţinere şi promovare a 
agropensiunii pot fi analizate în baza tabelului 2. 
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Tabelul 2.  
Cheltuieli planificate în primii trei ani de activitate a 

agro-pensiunii, Euro1 
Categoria Nr. 

unit. 
Cost pe 
unit. 

Anul I Anul 
II 

Anul 
III 

1. 
Consumuri 

- - - - - 

1.1.Remunerarea 
person. (om-zi) 

6 600 3600 3600 3600 

1.2. Consumabile 
(seturi) 

10 25 250 250 250 

1.3. Energie 
electrică (kw) 

3000 0,150 450 485 500 

1.4. Cheltuieli de 
încălzire (sezon) 

1 600 600 600 600 

1.5. Produse 
alimentare 
(porţie-pers) 

720 2 1440 1600 1700 

1.6. Produse 
alimentare, 
evenimente 
speciale (pers.) 

400 9 3600 4050 4500 

1.7. Amortizarea 
mijloacelor fixe 
(cotă) 

1 1267 1267 1267 1267 

1.8. Transport 
(chelt. lunare) 

100 16 1600 1600 1600 

Total consumuri - - 12807 13452 14017 
2. Chelt. comer. - - - - - 
2.1. Pliante 
(unităţi) 

1000 1,00 1000 1000 1000 

2.2. Participare la 
expoziţii (nr. 
particip.) 

1 200 200 200 300 

2.3. Marcaje 3 30 90 90 90 

                                                
1 În cadrul analizei efectuate nu sînt luate în calcul taxele de constituire a întreprinderii şi 
impozitele pe profit 
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(unit.) 
2.4. Total 
cheltuieli 
comerciale 

- - 1290 1290 1390 

       Total - - 14097 14742 18407 
Sursa: Calculele autorului în urma estimărilor efectuate în baza 

[7] 
 
De regulă, gestionarea unei agropensiuni este o afacere de 

familie, care poate activa şi în bază de patentă de antreprenor, dar cel 
mai optim este afacerea de tipul întreprinderi individuale utilizat pe 
larg datorită cheltuielilor reduse la înfiinţare, simplităţii conducerii şi 
impozite relativ mici, iar pentru deservirea clienţilor în casa proprie 
pot activa până la 7 persoane. [8, p. 23]  Membrii familiei, având un 
rulaj de 200-300 de cazări pe an, vor fi responsabili de: administrarea 
afacerii; evidenţa contabilă;  recepţia şi asistarea turiştilor; activităţi 
operaţionale de întreţinere a fondului locativ închiriat; alimentarea 
turiştilor; de organizare a diverselor excursii în localitate sau în 
imediata ei apropiere.  

Dacă, veniturile prognozate a fi obţine în primii 3 ani de 
activitate sînt în creştere, de la  16 100 euro în I an de activitate la 
20480 euro în anul II şi de 26084 euro în anul III de activitate, atunci 
acest lucru permite unităţii date de cazare obţinerea unui profit în I 
an – 2003 euro, 5738 – II an şi 7677 în al III-lea an. Cu alte cuvinte 
piaţa de desfacere va fi în creştere, în primii trei ani, cu cca. 20 % 
cazare şi 30% alimentare şi servicii suplimentare (tabelul 3.). 

 
Tabelul 3. 

Valoarea planificată a vânzărilor în primii trei ani de 
activitate a agro-pensiunii, Euro 

Nr. 
Vânzări 

Unit. 
De măs. 

Venit 
pe 
unit. 

Nr. 
Unit./a
n (pers) 

Anul 
I 

Anul II Anul 
III 

 
Cazare turist-zi 15 300 4500 5400 6480 
Alimenta-
re 

porţie-
pers. 

5 720 3600 4680 6084 

Excursii om-zi 10 100 1000 1300 1690 
Evenimen
te speciale 

persoa-
ne 

15 400 6000 7800 10140 
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Alte 
servicii 

- - - 1000 1300 1690 

Total - - - 16100 20480 26084 
Sursa: Calculele autorului în funcţie de estimările efctuate 
 
Presupunîndu-se că valoarea încasărilor/unitate vor fi 

constante, creşterea vânzărilor, atunci se va datora creşterii 
numărului de persoane deservite, iar în structura vânzărilor ponderea 
cea mai mare o vor deţine organizarea evenimentelor speciale, 
serviciile de cazare şi alimentare. În primii trei ani, evoluţia 
cheltuielilor va fi de asemenea în creştere: de la 16100 euro în I an la 
26084 euro în al III-lea. Amortizarea mijloacelor fixe este calculată 
după metoda liniară pentru 3 ani de zile, adică în aceşti ani, 
antreprenorul îşi recuperează complet valoarea investiţiei. Deoarece 
organizarea agropensiunii este relativ simplă au fost delimitate două 
tipuri de cheltuieli: consumuri şi cheltuieli comerciale (tabelul 2), iar 
ponderea de cheltuieli cea mai mare o are asigurarea alimentaţiei 
(40%), precum şi remunerarea muncii (cca. 30%). 

Rezultatele financiare obţinute în cadrul unităţii de cazare 
fiind pozitive oferă posibilitatea dezvoltării cu ritmuri înalte a 
agropensiunilor, reeşind din cheltuielile minime pentru dezvoltarea 
acestui tip de afacere.   

Odată implementate această formă de cazare în practică are loc 
o dezvoltare a societăţii din mediul rural, datorită faptului că unităţile 
de cazare, de regulă, au un efect multiplicator asupra economiei ţării 
sau a localităţii turistice vizitate de turişti. În lucrările de specialitate 
multiplicator este considerat un coeficient care arată dependenţa 
creşterii veniturilor generale odată cu schimbarea nivelului de 
investiţii în turism, lucru care se reduce la formularea unor politici 
publice adecvate privind încurajarea dezvoltării industriei de cazare 
în mediul rural pentru atragerea şi deservirea unui număr de turişti 
corelat cu numărul populaţiei locale. Astfel, pentru dezvoltarea 
structurilor de cazare în mediu rural trebuie luate în considerare două 
principii, şi anume: 

1. determinarea unităţilor de cazare ca domeniu de 
dezvoltare prioritară a economiei localităţilor din mediu rural; 

2.  orientarea investiţiilor spre crearea unei destinaţii 
turistice competitive prin maximizarea utilităţii de consum şi 
minimizarea cheltuielilor productive.  
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Deci, structurile de cazare merită a fi dezvoltate în cadrul 
turismului rural, prioritate avînd agropensiunile, în primul rînd 
datorită investiţiilor minime de transformare a unei case de locuit în 
agropensiune şi apoi datorită efectelor sale pozitive asupra 
dezvoltării colectivităţilor locale din mediul rural. Odată iniţiată o 
primă afacere de cazare şi obţinerea unui profit determină apariţia 
invidiei faţă de primul prestator de servicii de cazare, ceea ce are ca 
tendinţă determinarea apariţiei concurenţei în cadrul aceleiaşi 
localităţi, concentrînd treptat populaţia locală în prestarea serviciilor 
turismului rural. Competiţia dintre localităţile rurale, cu destinaţii 
turistice, de regulă influenţează creşterea mîndriei faţă de propria 
localitate ceea ce va duce la diversificarea ofertei turistice şi la 
utilizarea de către autorităţile publice locale şi centrale a diferitor 
mecanisme de încurajare a antreprenoriatului turistic. Contribuţia 
antreprenorilor se exprimă prin volumul de investiţii în localitatea 
turistică concretă, iar planificarea afacerilor în zonele turistice este 
una din cheile succesului care permite definirea clara a scopurilor şi 
activităţilor pentru atingerea acestora, precum şi gestionarea eficientă 
a resurselor necesare pentru obţinerea profitului prognozat, dar şi a 
altor indicatori financiari (numărul de turişti deserviţi, fluxul 
mijloacelor băneşti, vânzările şi costurile, etc.).  

Ca rezultat al dezvoltării afacerilor de cazare în mediul rural 
are loc valorificarea potenţialului din localităţile rurale, atît din punct 
de vedere economic, natural, spiritual, al tradiţiilor şi obiceiurilor, 
precum şi diversificarea formelor de cazare în mediu rural, de la 
turism rural/verde la turismul vitivinicol. Dezvoltarea structurilor de 
cazare duce la o apreciere corectă a resurselor umane, la stoparea 
migraţiei din mediul rural, în schimbul revenirii la natură, la vatra 
sobei şi tradiţii. [9] 

Prezenţa formelor de cazare pe teritoriu pitoresc al mediului 
rural în raionului Cahul se poate bucura de o popularitate deosebită 
datorită prestării serviciilor tradiţionale de tip rural, prin: - oferirea 
unor posibilităţi pentru vizitatori de încadrare în activităţile şi  
preocupările rurale; - familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi 
tradiţiile locale;  - prezentarea meşteşugurilor, cu posibilitatea de 
participare la procesul de lucru al acestuia; - oferirea unor posibilităţi 
de procurare a produselor meşteşugăreşti.  

 Prezenţa structurilor de cazare şi oferirea posibilităţilor 
menţionate mai sus, devine condiţia de dezvoltare a localităţilor şi 
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colectivităţilor din mediu rural prin promovarea acestora ca destinaţii 
turistice, atît la nivel regional, naţional cît şi internaţional. Structurile 
de cazare reprezintă unica condiţie de valorificare a elementelor de 
potenţial turistic existent în raion, dar care la fel ca în majoritatea 
zonelor turistice de pe teritoriul ţării, este insuficientă pentru 
dezvoltarea strategică şi eficientă a activităţii turistice în zona 
teritorială a raionului Cahul, în majoritatea cazurilor datorită stării 
anevoioase a infrastructurii generale şi turistice, care reprezintă 
reţeaua de exploatare a traseelor turistice, şi anume reţeaua de 
drumuri. 
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MODALITĂŢI DE VALORIFICARE ŞI PROMOVARE A 
POTENŢIALULUI TURISTIC DIN RAIONUL CAHUL 

 
Olesea MIHAILUC , 

Catedra de Economie şi Management  
în Afaceri şi Servicii 

 
Le tourisme est l'un des secteurs prioritaires pour le progrès 

économique. Par conséquent, le potentiel touristique existant sur un 
territoire doit être exploité de manière à contribuer au développement du 
tourisme durable. Les ressources touristiques du Cahul, après 
l'implementation des mesures stratégiques peuvent être exploitées par le 
tourisme balnéaire, rural, viticole, historique et culturel, religieux, 
scientifique, de repos et de loisirs, sportif, d'événements, urbain. Mais les 
résultats ne seront visibles sans une politique de promotion efficace qui 
pourrait être mise en oeuvre en publiant des brochures, par des campagnes 
de publicité au cours des festivals et des autres événements majeurs, des 
information par les médias, par les vitrines de agences de voyage etc. Ces 
mesures entraînerait le développement du tourisme vraiment sympa. 

 
Resursele turistice – elemente ale cadrului natural sau cultural-

istoric au fost valorificate în turism încă din cele mai vechi timpuri, 
fie că ne referim chiar şi numai la apele minerale sau aşezămintele 
religioase din antichitate şi evul mediu care generau anumite fluxuri 
de vizitatori. 

În condiţiile prezente şi viitoare ale dezvoltării turismului unei 
ţări, valorificarea superioară a resurselor turistice se impune cu 
pregnanţă, ca orice domeniu economic. Aceasta presupune atît o 
valorificare complexă şi eficientă în contextul unui turism intensiv, 
cît şi o protejare şi o conservare a valorilor turistice, multe din ele 
epuizabile într-un volum de timp redus [1, pag. 62]. 

Valorificarea potenţialului turistic şi dezvoltarea turismului 
trebuie sa fie armonios corelate cu prevederile generale ale 
sistematizării complexe a teritoriului, care asigură o evoluţie 
echilibrată a tuturor sectoarelor economice şi o îmbinare a criteriilor 
de eficienţă economică cu cele de ordin social şi de protecţie a 
mediului înconjurător.  

Problema valorificării optimale a potenţialului turistic al ţării 
reprezintă o direcţie importantă a politicii turistice. În acest sens, 
Legea Turismului Republicii Moldova prevede reglementări concrete 
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privind evidenţa, atestarea şi determinarea direcţiilor de dezvoltare a 
potenţialului turistic atît pe întreg teritoriul ţării cît şi la nivel local 
(art. 6). 

 Identificarea obiectivelor prioritare ale potenţialului turistic 
natural şi antropic reprezintă prima etapă a procesului de valorificare 
a potenţialului turistic.  

 În etapa următoare se efectuează atît evaluarea comparativă a 
tuturor obiectivelor de interes turistic prioritar, cît şi delimitarea lor 
teritorială, care în condiţiile unor amenajări şi dotări corespunzătoare 
pot fi promovate în cadrul diferitelor forme de turism.  

Procesul de evaluare şi de valorificare a potenţialului turistic 
implică următoarele componente:  

 evaluarea şi identificarea obiectivelor potenţialului 
turistic natural şi a potenţialului turistic antropic, care prezintă interes 
pentru activitatea de turism; 

 analiza teritorială a tuturor resurselor turistice ale 
teritoriului; 

 ierarhizarea zonelor turistice şi delimitarea celor 
prioritare pentru dezvoltarea turismului; 

 determinarea formelor de turism prioritare pentru 
dezvoltarea turistică; 

 identificarea obiectivelor de interes turistic prioritar 
pentru amenajarea turistică; 

 elaborarea planurilor teritoriale de amenajare turistică, 
încadrate în planul    naţional. [2, pag. 158] 

O nouă concepţie în dezvoltarea turismului presupune 
valorificarea optimă a tuturor resurselor turistice naturale şi antropice 
dintr-o ţară, iar activitatea de turism trebuie orientată spre 
satisfacerea preferinţelor turiştilor. La baza atingerii acestui scop stau 
anumite măsuri specifice pentru fiecare tip sau formă de turism 
posibil de dezvoltat. 

Această concepţie este valabilă pentru ţările din întreaga lume. 
Fiecare dintre ele caută să îşi valorifice cît mai eficient potenţialul 
turistic existent, cît şi să identifice noi obiective de interes turistic.  

Referindu-ne la potenţialul turistic al raionului Cahul, putem 
evidenţia faptul că dispunem de o bază importantă de resurse 
naturale şi antropice care ar putea sta la temelia dezvoltării activităţii 
turistice. Diversitatea acestora ne oferă un larg spaţiu de posibilităţi 
de dezvoltare a sectorului turistic însă acest lucru nu poate fi realizat 
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fară aplicarea unor măsuri de valorificare eficientă a potenţialului 
existent. 

Extinderea formelor de turism şi adaptarea ofertei la 
exigenţele cererii interne şi internaţionale va contribui la 
transformarea turismului din raionul Cahul într-o activitate 
complexă, economică şi socială.  

Valorificarea potenţialului turistic al raionului ar putea fi 
realizată în contextul următoarelor tipuri de turism:  

Turism balnear. Referindu-ne la această formă de turism 
evident vom menţiona importanţa incontestabilă pe care o are în 
acest sens sanatoriul ”Nufărul Alb”. 

La începutul anilor '60 în oraşul Cahul au fost descoperite 
importante resurse de ape minerale curative. În baza acestora în anul 
1984 a început să activeze staţiunea balneo-climaterică ”Nufărul 
Alb” şi tot atunci oraşul Cahul, singurul din Moldova, a obţinut 
statutul de oraş balnear. 

Anual staţiunea atrage circa 12 000 de clienţi din aproximativ 
27 de ţări. Numărul clienţilor străini creşte în fiecare an cu ≈ 12 % 
ceea ce contribuie foarte mult la creşterea fluxului de turişti în zonă.  

Serviciile oferite de sanatoriu sunt comparabile din punct de 
vedere calitativ cu cele ale sanatoriilor dintre cele mai competitive 
din domeniu atît din ţară cît şi de peste hotare, astfel turismul balnear 
avînd perspective mari de dezvoltare.  

Prezenţa apelor curative într-un anumit teritoriu este unul din 
cei mai importanţi factori care catalizează dezvoltarea turismului 
balnear. În raionul Cahul aceste resurse naturale se găsesc în 
preponderenţă în oraşul Cahul fiind ”gestionate” de staţiunea balneo-
climaterică ”Nufărul Alb”.  

În scopul dezvoltării turismului balnear un loc aparte l-ar avea 
Lacul Sărat din oraşul Cahul. Existenţa apelor minerale curative în 
teritoriu precum şi amplasarea şi relieful din zonă prezintă 
importante oportunităţi de creare a unei noi staţiuni balneo-
climaterice care ar putea atrage fluxuri turistice ceea ce ar duce la 
extinderea turismului de tratament din zonă.  

În aceste cazuri se vor efectua lucrări de recondiţionare a 
surselor de ape minerale, de optimizare a exploatării lor, de 
diversificare a ofertei balneare, de modernizare şi extindere a bazelor 
de tratament, de dotare tehnică a spaţiilor de cazare şi alimentaţie 
publică, de dezvoltare şi diversificare a agrementului, construcţia, 
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modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea facilităţilor balneare în 
zonele cu potenţial, orientarea către piaţa internaţională, promovare 
activă, utilizarea „vitrinelor” spitalelor, policlinicilor,etc. 

Importanţa dezvoltării turismului balnear se relevă şi din 
caracterul permanent al acestei activităţi de turism, care îi sporeşte 
eficienţa economică. Însă dezvoltarea şi valorificarea turismului de 
tratament balnear presupune realizarea unor cercetări complexe, 
tehnice pentru prospectare hidrologică, chimică şi balneologică a 
apelor, amenajarea şi echiparea tehnică, dar şi de marketing în 
vederea promovării pe piaţa turistică.  

 
Turism rural. O atenţie deosebită trebuie acordată 

perspectivelor de dezvoltare a turismului rural din raionul Cahul. În 
ansamblul economiei globale a turismului, turismul rural este definit 
ca ”valorificarea turistică a spaţiilor rurale, resurselor naturale, a 
patrimoniului cultural, imobilelor rurale, a tradiţiilor săteşti şi a 
produselor agricole”. [1, pag. 68] 

Localităţile din raionul Cahul dispun de anumite condiţii 
pentru dezvoltarea turismului în mediul rural. Însă nu toate 
localităţile rurale pot fi privite ca destinaţii turistice.  

La prima etapă, pentru dezvoltarea turismului rural este 
important să se realizeze un program de omologare a satelor turistice 
care, de obicei, se efectuează după anumite criterii. Pentru a avea o 
vocaţie turistică, o aşezare rurală trebuie să îndeplinească anumite 
cerinţe legate, în primul rînd, de valoarea tradiţiilor etnofolclorice, de 
calitatea mediului, de gradul de păstrare a tradiţiilor arhitecturale 
locale, de existenţa altor obiective turistice în localitate sau în 
imediata apropiere precum şi de accesibilitatea şi poziţia geografică. 

Astfel pentru a valorifica o aşezare rurală prin introducerea ei 
într-un traseu turistic este necesar ca aceasta să întrunească o serie de 
criterii pentru a deveni ”aptă” să răspundă preferinţelor potenţialilor 
turişti.  

Aplicarea principiului specializării în domeniul organizării şi 
funcţionării satului turistic este cu atît mai necesară, cu cît fiecare 
localitate rurală constituie o entitate fizică, socială, culturală şi 
economică, cu particularităţi proprii şi activităţi specifice, ce nu 
trebuie decît să fie identificate şi valorificate, cît mai eficient posibil, 
din punct de vedere turistic. 
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Pentru dezvoltarea turismului rural în raionul Cahul ar putea fi 
luate în vizor satele din Lunca Prutului care şi-au păstrat tezaurul 
cultural, specificul arhitectural, tradiţiile meşteşugăreşti ş.a. 

Pe lîngă faptul că satele din Lunca Prutului şi-au conservat 
valorile etnofolclorice, acestea mai deţin şi un bogat potenţial turistic 
natural şi antropic, printre cele mai importante localităţi rurale 
evidenţiindu-se: Vadul lui Isac (cu Valul lui Traian, zona de 
agrement ”La Văduţ”), Colibaşi (cu biserica Sfinţilor Mihail şi 
Gavriil), Văleni (cu Casa Mare, Rîpele de la Văleni, Calea Peştelui), 
Slobozia Mare (cu Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos, muzeul Plai 
Natal) ş.a. [3] 

Nu sunt lipsite de farmecul rural nici aşa localităţi ca Tartaul 
de Salcie, Taraclia de Salcie, Burlacu ş.a. care în urma unor 
amenajări de asemenea ar putea să fie încadrate în contextul 
dezvoltării turismului rural. 

Pentru a dezvolta un turism rural cu adevărat frumos este 
necesar de a implimneta următoarele măsuri: conservarea tradiţiilor 
şi a produselor tradiţionale locale (agricole, artizanale, etc); protecţia 
şi conservarea arhitecturii specifice mediului rural; conservarea 
meseriilor tradiţionale; valorizarea materiilor prime locale (lemn, 
piatră, etc); crearea, semnalizarea şi întreţinerea de activităţi de 
descoperire şi interpretare a patrimoniului natural, cultural si uman; 
amenajarea spaţiilor de cazare în stil rural ş.a.  

 
Turism viticol. Conform condiţiilor climaterice Moldova se 

împarte în 4 zone vitivinicole: Centrală, Sud-Estică, Sudică şi 
Nordică. În zona de Sud se cultivă soiuri franceze adaptate la 
condiţiile locale: Pinot gris, Muscat alb, Traminer roz, Gamay freux, 
Cabernet s.a. De asemeni, zona de Sud este cunoscută prin vinurile 
roşii de calitate superioară, adeseori comparate cu cele din provincia 
franceză Bordeaux [4]. Fabricile de vinuri din raionul Cahul fiind 
deasemenea cuprinse în acest areal, s-au specializat în producerea 
anumitor soiuri de vinuri care reuşesc să concureze nu doar cu cele 
de pe piaţa naţională cît şi de pe cea internaţională. 

Ca şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în raionul Cahul 
încă din vremuri străvechi, cultivarea viţei de vie era una din 
ocupaţiile de bază a mai multor localnici. Un şir de factori prielnici 
cum ar fi relieful, clima blîndă, solurile fertile ş.a, au favorizat 
dezvoltarea eficientă a acestei ramuri a agriculturii în zona de sud a 
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ţării inclusiv pe teritoriul raionului Cahul. În prezent suprafaţa 
terenurilor ocupate de viţă de vie este de 15 mii ha din suprafaţa 
totală de 1545 mii ha ceea ce reprezintă 85 % din totalul terenurilor 
ocupate cu plante multianuale [5].    

Evident că creşterea viţei de vie pe o mare parte a teritoriului a 
determinat funcţionarea mai multor fabrici de vinuri. Deci 
promovarea raionului Cahul în turismul naţional şi internaţional se 
poate realiza cu succes prin dezvoltarea turismului viticol.  

Întreprinderile viti-vinicole din raion pot fi valorificate prin 
itinerare specializate în cadrul turismului viticol. Însă la momentul 
actual aceste întreprinderi nu dispun de infrastructura necesară pentru 
primirea vizitatorilor iar serviciile prestate necesită o ameliorare 
substanţială pentru a corespunde unor criterii internaţionale.  

Pe lîngă faptul că văile şi dealurile din raionul Cahul sînt 
acoperite în mare parte de vii, localitatea mai este şi „leagănul” a 
unei istorii bogate de evenimente importante, a unui imens tezaur 
cultural ce se deosebeşte printr-un farmec aparte al tradiţiilor, este 
locul care deţine un potenţial turistic natural şi antropic ”colorat” 
care permite dezvoltarea unui turism durabil ce ar putea fi apreciat 
atît de pe plan naţional cît şi internaţional. În acest context, putem 
menţiona că turismul vinicol în raionul Cahul are o bază de 
dezvoltare destul de impunătoare şi ce permite implimentarea 
programului naţional „Drumul Vinului”. 

Drumul Vinului ar trebui să fie o oportunitate pentru cahulenii 
care trăiesc pe 1545 km²: 120 mii de locuitori. Programul ar trebui sa 
refacă infrastructura, să pună în valoare potenţialul viticol al zonei, 
dar şi pe cel turistic şi meşteşugăresc. Pînă acum însă nu au fost 
exploatate aceste oportunităţi. 

„Drumul Vinului” ar putea fi un proiect raional de mare 
succes. Conceput pe modele europene (de tip Weinstrasse sau Rue 
du Vin), acesta ar avea două mari direcţii: valorificarea potenţialului 
turistic şi promovarea turismului vitivinicol. Aflat în faza conceperii 
programului, „Drumul Vinului” poate fi un proiect reuşit doar că 
necesită o implicare activă şi o susţinere şi din partea administraţiei 
publice locale. 

În vederea implimentării programului „Drumul Vinului” în 
raionul Cahul este necesar de a stabili şi evidenţia cele mai relevante 
obiective turistice pentru a le include într-un traseu.  
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Existenţa a 13 fabrici de vin în raion (tabelul 1) reprezintă un 
avantaj deoarece nu putem crea un „Drum al Vinului” fără a avea 
vinul propriu-zis.  

 
         Tabelul 1. Fabricile de vin din raionul Cahul 

r. 
Denumirea Adresa Gen de activitate Situaţia 

actuală 
”ProBasarabia
-Lwin-Invest” 
SRL 

s.Cucoara 
tel. 2-24-08 

Fabricarea vinului Faliment 

SA”Basavin-
Grup” 

s.Cucoara 
tel. 51-4-44, 
47-02-89 

Distilarea, 
rectificarea, cupajarea 
bauturilor alcooloce, 
fabricarea alcoolului 
etilic 

Faliment 

SRL”Grape 
Valley” IM 

s.Borceag 
tel.3-32-94, 2-
44-62 
www.grape-
valley.com 

Distilarea, 
rectificarea, cupajarea 
bauturilor alcooloce, 
îmbutelierea vinului 

Activează  

SA ”Trifeşti” s.Bucuria 
tel. 5-58-41, 5-
54-49 

Prelucrarea 
strugurilor, păstrarea 
şi maturarea vinurilor 
şi îmbutelierea lor. 

Activează  

Filiala S.A 
„Trifeşti” 

s.Huluboia Colectarea şi tratarea 
strugurilor 

Activează  

Cooperativa 
de  consum” 
Slobozia 
Mare” 

s.Slobozia 
Mare 

Fabricarea vinului Activează   

SA ”Prut” s.Brînza” 
tel. 7-23-39, 
 7-23-45 

Fabricarea vinului Scoasă la 
licitaţie 

SA ”Vismos” s.Moscovei Colectarea şi tratarea 
strugurilor 

Activează  

SA 
”Mărgăritar” 

s.Colibaşi Fabricarea vinului Activează  

0 
SRL ”Vieru 
Vin” 

s.Burlacu 
tel. 7-92-45, 7-
93-68, 7-93-85 

Producerea şi 
realizarea producţiei 
vinicole 

Activează  

1 
SRL „Burlacu 
Vin” 

s.Burlacu Producerea şi 
realizarea producţiei 

Activează  

http://www.grape-valley.com/
http://www.grape-valley.com/
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vinicole 

2  
SA ”Vinia 
Traian”IM 

s.Găvănoasa 
tel. (293) 2-35-
50, 2-52-46 

http://vi
niatraian.com/ 

Fabricarea vinului Activează 

3 
„Podgoria 
Dunarii” 

Or.Cahul, 
str.Ştefan cel 
Mare 112 
tel. 2-64-03 

Fabricarea vinului Activează  

Sursa: Catalogul Moldova 100&, The best wines of the year, 
Prut Internaţional, Chişinău, 2008. 

 
Deşi unele în prezent nu funcţionează, în perspectivă ele şi-ar 

găsi un loc aparte în cadrul programului deoarece pot să constituie un 
obiectiv ce ar prezenta interes pentru turişti din punct de vedere al 
amenajării lor, al istoricului apariţiei şi totodată ar putea fi 
reorganizate în mici gospodării private de producere a vinului.  

 Datorită calităţii înalte a producţiei vintivinicole, un loc 
aparte îl ocupă următoarele fabrici: SRL”Grape Valley” IM din satul 
Borceag, SA ”Trifeşti” din satul Bucuria, SA ”Vinia Traian”IM din 
satul Găvănoasa. 

Fabricile de vinuri, în ansamblu, cu podgoriile aferente, facînd 
parte din ruta turistică "Drumul vinului în Republica Moldova", 
reprezintă o motivaţie esenţială de a vizita raionul Cahul. Ele 
constituie un mijloc de promovare a celui mai bun produs turistic 
autohton.   

Cu toate acestea analizînd harta turistică, vedem că multe din 
obiectivele turistice prezente în teritoriu nu pot fi incluse în aceste 
trasee în mare parte din cauza infrastructurii, în mod special al 
drumurilor. Odată rezolvată această problemă, ar creea premize 
pentru încadrearea mai multor atracţii turistice în rutele vinului. 

Ca măsuri de valorificare al potenţialului pentru dezvoltarea 
turismului vinicol putem implimenta: elaborarea şi promovarea  unor 
proiecte investiţionale ce ţin de infrastructură turistică a 
întreprinderilor vinicole; stabilirea unui parteneriat coerent între 
gospodăriile viticole, întreprinderile vinicole şi alte instituţii; 
renovarea căilor de acces şi a zonelor publice aferente 
întreprinderilor vitivinicole; crearea programelor turistice de tip 
„Drumul Vinului” etc. 

http://viniatraian.com/
http://viniatraian.com/
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Turismul  istoric şi cultural. Teritoriul raionului Cahul este 
”îmbibat” de istorie iar acest fapt poate atrage un flux important de 
turişti cointeresaţi să afle ”povestea de trai al neamului său”. Multe 
dintre obiectivele turistice aflate în localităţile raionului vorbesc 
despre evenimentele ce au avut loc aici de-a lungul vremurilor.  

Printre cele mai importante putem menţiona Valul lui Traian 
de jos care se întinde pe o suprafaţă de 126 km lungime pînă în 
oraşul Tatarbunar de pe teritoriul ucrainean. Înălţimea lui nu 
depăşeşte 1,5-3 m. Conform legendei există opinia, că Valurile lui 
Traian sunt vestigiile construcţiilor defensive din epoca împăratului 
Traian, sau linia de demarcare între teritoriile ocupate de triburile 
greutunge, geto-daci şi tervingi. 

De asemenea importante din punct de vedere istoric sunt şi 
cele mai vechi biserici din raion, cum ar fi: biserica Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil din satul Colibaşi, biserica Sf. Neculai din satul 
Tartaul de Salcie, ambele avînd peste 150 de ani. 

Un deosebit obiectiv istoric ar putea deveni şi beciurile turceşti 
săpate grijuliu şi clădite din cărămidă arsă după cum spun bătrînii 
”pînă la apele bătrînului Prut” care au două ramificaţii blocate. Însă 
aceste beciuri nu pot fi introduse la moment în circuitul turistic din 
cauza că nu sunt exploarate şi nu există nici o mică parte amenajată 
pentru a putea fi vizitată de către turişti. 

Ca şi pe întreg teritoriul ţării, în toate localităţile raionului 
Cahul se înalţă monumente dedicate eroilor căzuţi în război. În afară 
de acestea, există numeroase busturi ale celor mai vestite 
personalităţi ale neamului cum ar fi scriitori şi domnitori. În lista 
celor mai importante monumente le putem trece pe următoarele: 
monumentul paraşutiştilor, s. Baurci-Moldoveni; “Obeliscul” în 
memoria cahulenilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial şi a 
ostaşilor Armatei Roşii răpuşi în august 1944, în luptele pentru 
Cahul, Abaca cu trei hulubi, or. Cahul; busturi: Ioan Vodă cel 
Cumplit, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Piotr Rumeanţev ş.a. [3] 

Dar fără îndoială nimic nu ne poate vorbi mai multe despre 
istoria unui neam decît un muzeu. În raionul Cahul avem 2 muzee şi 
o casă muzeu. 

Cartea de vizită a oraşului Cahul - Muzeul de Etnografie, 
Istorie şi Natură din Cahul posedă peste 16 mii de exponate de o 
incontestabilă valoare artistică şi patrimonială. Aici se regăsesc 
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elemente ale faunei, ale istoriei neamului şi oraşului, colecţia 
etnografică, colecţie de arme ş.a. 

La fel de important mai ales pentru băştinaşii satului Slobozia 
Mare este Muzeul ”Plai Natal”. Muzeul impresionează printr-o 
colecţie impunătoare de obiecte vechi ce povestec despre natura 
plaiului, istoria, tradiţiile şi obiceiurile ei. 

Implicarea mai activă pentru dezvoltarea turismului istoric şi 
cultural ar putea consta în următoarele măsuri esenţiale: restaurarea 
şi semnalizarea monumentelor istorice şi culturale de importanţă 
turistică; includerea monumentelor în diferite trasee turitice, 
acordarea unei atenţii mai mari din partea statului şi a administraţiei 
publice locale faţă de monumentele de importanţă cultural-istorice 
etc. 

 
Turism religios. Paleta largă de biserici şi mănăstiri, amplasate 

pe tot teritoriul raionului, reprezintă un important potenţial pentru 
dezvoltarea turismului religios. Problema valorificării obiectivelor de 
cult în turism trebuie să fie soluţionată pe bază de parteneriat 
(Mitropolia Moldovei şi a Basarabiei, Ministerul Turismului, 
administraţiile publice locale).  

Dezvoltarea acestei forme de turism nu se poate realiza în baza 
tuturor bisericilor şi mănăstirilor din localităţile raionului ci ar 
cuprinde cele mai relevante lăcaşuri sfinte cu un specific anume. În 
acest context putem menţiona biserica Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil din satul Colibaşi, biserica Sf. Neculai din satul Tartaul de 
Salcie, biserica Sf. Nicolai din satul Borceag, biserica lipovenească 
Acoperămîntul Maicii Domnului, biserica Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil, mănăstirea Sf. Cneaz Vladimir din oraşul Cahul. [3] 

Includerea bisericilor şi mănăstirilor în circuitul turistic va 
implica acţiuni importante de amenajare teritorială: căi de acces, 
indicatoare, parcări, blocuri sanitare, unităţi de comerţ, structuri de 
cazare etc. 

 
Turism ştiinţific. Varietatea şi valoarea ştiinţifică a unor 

rezervaţii naturale, dar şi a obiectivelor cultural-istorice pot 
determina o circulaţie turistică de interes profesional, cognitiv-
ştiinţific, realizată prin itinerare tematice speciale: botanice, silvice, 
ornitologice,speologice, istorice, de valorificare a obiectivelor de 
cultură şi artă, literare etc. [1, pag. 72] 
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 O oportunitate de dezvoltare a acestei forme de turism în 
raionul Cahul este reprezentată de rezervaţia ştiinţifică Prutul de Jos 
care este unica în felul ei nu numai în Republica Moldova. În 
aspectul conservării biodiversităţii, protecţiei zonei umede ,,Prutul de 
Jos,, este o continuare a rezervaţiei biosferei „Delta Dunării”, 
obiectiv natural ce face parte din patrimoniul UNESCO. [6] 

Însă nu doar rezervaţia Prutul de Jos poate contribui la 
atragerea fluxului de turişti cointeresaţi de turismul ştiinţific. Un 
aport mare îl pot avea şi alte arii protejate şi monumente ale naturii. 
În acest sens putem menţiona: ”Rezervaţia naturală silvică Baurci - 
Români” de lîngă satul Baurci-Moldoveni, Rezervaţia naturală 
silvică ”Vadul lui Isac” din satul vadul lui Isac, Rezervaţia naturală 
de plante medicinale, Aflorimentul de la Văleni, Rîpa ”Boierescu” 
din satul Tartaul de Salcie, Grădina Botanică Cahul  din oraşul 
Cahul. [3] 

Pentru includerea acestui potenţial natural în circuitul turistic 
este necesar de a implimenta o serie de măsuri cum ar fi: dezvoltarea 
infrastructurii turistice a rezervaţiilor naturale, a ariilor protejate şi a 
celorlalte zone naturale; crearea grădinelor botanice accesibile 
turiştilor; crearea itinerarilor, excursiilor în rezervaţii naturale, 
plimbări cu luntrea, calul, etc. 

 
Turismul de odihnă şi recreere. Raionul Cahul, prin 

numeroasele acumulări de apă, rîul Prut, lacuri, sursele de apă 
minerale, păduri, oferă condiţii dintre cele mai favorabile dezvoltării 
turismului de odihnă şi recreere.  

Amenajările şi dotările tehnice care trebuiesc realizate pentru  
practicarea unor sejururi pentru odihnă şi recreere mai mult de şase 
zile, cît şi a turismului la sfîrşit de săptămînă (week-end) sau a 
activităţilor de recreere cotidiene ori în timpul săptămînii (în ariile 
periurbane) nu solicită costuri atît de importante faţă de alte forme de 
turism. Acest factor ar putea constitui (şi a constituit deja!) un 
imbold important pentru mulţi antreprenori şi nu numai, de a 
amenaja anumite terenuri transformîndu-le în zone de agrement 
astfel atrăgînd un număr mare de clienţi mai ales în perioada 
sezonului de primăvară-vară. 

Specific zonelor de agrement este faptul că ele sunt amplasate 
de obicei, în afara oraşului  în mijlocul naturii. Pe lîngă faptul că ele 
pun la dispoziţia clientului diverse dotări şi servicii (masă, grătar, 
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plimbări cu barca, pescuit, piscină, teren pentru volei, teren pentru 
fotbal), ele au un rol deosebit şi pentru protejarea mediului aşa cum 
clientului îi sunt puse la dispoziţie  tot echipamentul necesar pentru 
odihnă astfel încît toate deşeurile să fie colectate.  Tot aici putem 
menţiona că prin amenajarea acestor spaţii pentru odihnă sunt evitate 
multe incedii cauzate de aprinderea rugurilor şi nesupravegherea lor. 

În prezent, în condiţiile dezvoltării socio-economice a ţării, se 
urmăreşte o tendinţă de creştere a interesului şi solicitărilor pentru 
odihnă şi recreere din partea populaţiei. În acest sens apare ca 
necesitate amenajarea şi dotarea tehnică adecvată a unor baze de 
odihnă şi recreere, îndeosebi pentru populaţia locală. 

În ultimii ani această tendință poate fi remarcată şi în raionul 
Cahul odată cu amenajarea a mai multor zone de agrement şi anume: 
”La Văduţ” (s. Vadul lui Isac), ”La Mihăieş” (s. Taraclia de Salcie), 
”La Izvoare” (s. Tartaul de Salcie), ”La Cotihana” (s. Cotihana), 
Lacul Frumoasa (or. Cahul). [3] 

De asemenea în scop de odihnă şi recreere funcţionează tabăra 
”Romantica”, din satul Moscovei. 

Amenajarea şi dotarea acestor complexuri şi baze de odihnă şi 
recreere trebuie să se realizeze în baza unor norme tehnico-edilitare 
privind volumul şi calitatea resurselor (suprafaţa de apă, de plajă, de 
pădure, de rezerve de ape minerale) şi cererea pentru asemenea 
servicii. 

 
Turismul sportiv. Ca rezultat al tendinţei practicării unui mod 

de viaţă sănătos se observă antrenarea unui număr de participanţi din 
ce în ce mai mare în cadrul turismului sportiv ce se manifestă prin 
diverse competiţii, concursuri, ştafete, întreceri care se desfăşoară cu 
o periodicitate ridicată în mai multe localităţi ale raionului Cahul. 
Aceste evenimente sportive atrag participanţi din mai multe localităţi 
ale raionului cît şi din afară.  

Una din competiţiile mai relevante ar fi cea care se desfăşoară 
în fiecare an în zona lacului din satul Luceşti. Întrecerile sportive 
care au loc aici adună sportivii din mai multe localităţi iar scopul 
acestor întreceri nu este desemnarea celui ce este mai puternic dar 
beneficierea de odihna activă şi promovarea stilului sănătos de viaţă. 
De buna desfăşurare a acestui eveniment este responsabilă 
organizaţia locală pentru turism ”Elbrus”. 
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La fel de important este organizarea evenimentului ”Biker 
Show” care constă în prezentările motocicliştilor veniţi de pe întreg 
teritoriul ţării cît şi din afara ei (Finlanda, Ucraina, Rusia, România). 
Această manifestare sportivă adună spectatorii din mai multe 
localităţi cît şi invitaţi de peste hotare. 

O încercare de a dezvolta turismul sportiv o face şi Consiliul 
Raional prin intermediul secţiei Tineret şi Sport care se implică activ 
în organizarea competiţiilor sportive şi atragerea unui număr mai 
mare de participanţi.  

Tot aici putem menţiona rolul incontestabil al Şcolii Sportive 
din orașul Cahul cît și al altor cluburi sportive din localitățile 
raionului care se ocupă nu doar cu formarea tinerilor sportivi dar şi 
cu organizarea evenimentelor în acest domeniu.  

Însă pentru a dezvolta mai eficient această formă de turism se 
simte necesară implimentarea următoarelor măsuri: construcţia, 
modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea bazelor sportive; 
construcţia, modernizarea şi semnalizarea pistelor pentru cicloturism; 
dezvoltarea sporturilor pe luciurile de apă; construirea, 
modernizarea, dezvoltarea şi semnalizarea centrelor de închiriere a 
materialului sportiv; susţinerea cluburilor sportive etc. 

 
Turismul de evenimente. Varietatea de evenimente culturale, 

festivaluri, tabere de creaţie, sărbători populare determină creşterea 
numărului de turişti în raionul Cahul. Bogat nu doar în istorie dar şi 
în tradiţii, în dragostea faţă de dans şi cîntec raionul Cahul anual este 
gazda a multor evenimente culturale. Splendoarea acestor festivităţi 
aduc oaspeţi din aşa ţări ca: România, Ucraina, Rusia, Polonia, 
Turcia, Grecia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Belorusia 
ș.a. 

Incontestabil este faptul că cei mai mulţi turişti sunt atraşi în 
oraşul Cahul odată cu începerea festivalului internaţional bienal 
”Nufărul Alb”. An de an el devine mai cunoscut şi mai aşteptat de 
către localnici cît şi de vizitatorii oraşului. 

Un ”copil” al festivalului ”Nufărul Alb” este festivalul 
internaţional bienal ”Bobocelul”. Deşi este de o amploare mai mică, 
evenimentul de asemenea atrage în oraşul Cahul un număr mare de 
turişti. 

La fel de bine cunoscut este şi festivalul internaţional ”Chipuri 
de prieteni”. În cadrul evenimentului anual are loc concursul tinerilor 
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interpreţi din Moldova, România, Uzbekistan, Ucraina, Belorusia, 
Rusia, Bulgaria, Lituania şi altele de asemenea devenind un bun 
promotor al turismului de evenimente. 

În localităţile rurale de asemenea sunt organizate o serie de 
concursuri şi festivaluri cum ar fi: ”Dulce-i floare de salcîm” s. 
Văleni, Festivalul - Concurs al violoniştilor ”Dumitru Botgros” la 
nivelul Euroregiunei ”Dunărea de Jos”, Festivalul folcloric ”La Vatra 
horelor Bucuriene”, Festivalul interetnic naţional ”Festivalul 
etniilor”, ”Festivalul berii”, ”Sărbătoarea Vinului” ş.a.  

Pentru dezvoltarea şi consolidarea acestei forme de turism are 
un loc primordial dezvoltarea infrastructurii turistice necesare pentru 
desfăşurarea de evenimente cu importanţă turistică, colaborarea cu 
Ministerul Culturii, cointeresarea partenerilor şi sponsorilor în 
organizarea evenimentelor etc. 

 
Turismul urban. Oraşul Cahul se dezvoltă cu paşi foarte rapizi 

devenind o localitate urbană modernă cu numeroase terase, localuri, 
restaurante, hoteluri, cluburi, discoteci, pizzerii, zone de agrement, 
cinematograf, teatru etc. Toate acestea pot contribui la dezvoltarea 
turismului urban. Cea mai prielnică perioadă este sezonul de 
primăvară – vară cînd în oraş poţi întîlni cu uşurinţă turişti din alte 
ţări. 

Pentru a contribui la catalizarea procesului de dezvoltare a 
acestei forme de turism sunt necesare următoarele măsuri: protecţia 
si conservarea centrelor oraşelor şi a arhitecturii specifice; 
modernizarea şi întreţinerea spaţiilor verzi; crearea zonelor şi 
centrelor de agrement, parcurilor, ş.a, construcţia hotelurilor, 
motelurilor, hanurilor şi altor tipuri de spaţii de cazare. [7, pag. 158] 

 
Deci, putem constata că potenţialul turistic existent în raionul 

Cahul permite dezvoltarea eficientă a industriei turistice dacă vor fi 
luate măsuri concrete şi mai ales corecte de valorificare. 

Dezvoltarea acestor forme de turism trebuie efectuată în 
contextul valorificării patrimoniului turistic al Moldovei prin 
restructurarea politicii de produs turistic, adoptarea unei strategii în 
politica de preţuri şi tarife, diversificarea canalelor de distribuţie, 
implimentarea unei politici promoţionale active, aprovizionarea cu 
resurse necesare dezvoltării industriei turistice. 
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Pentru crearea condiţiilor optime de funcţionare a economiei 
turismului este necesar realizarea valorificării patrimoniului turistic 
prin: 1) racordarea cadrului legislativ turistic la condiţiile existente a 
pieţei turistice; 2) dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism; 3) 
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale la nivel de raion; 4) 
diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor; 5) crearea unei oferte 
turistice competitive; 6) aprovizionarea cu resurse necesare a 
industriei turismului; 7) stabilirea segmentului de piaţă unde poate fi 
lansată oferta turistică; 8) elaborarea unei cărţi de vizită turistică, 
care să caracterizeze oferta turistică; 9) lansarea şi promovarea 
ofertelor turistice pe piaţa turistică naţională şi internaţională; 10) 
deschiderea pensiunilor agro-turistice în teritoriu, conform 
potenţialului turistic existent corelat cu cererea turistică; 11) 
diversificarea şi dezvoltarea ofertei de cazare din mediul urban şi 
rural, în conformitate cu cererea parvenită de la diferite categorii de 
clientelă; 12) amenajarea şi restaurarea monumentelor de arhitectură 
din zona respectivă pentru valorificarea lor prin intermediul 
activităţii turistice; 13)  diversificarea zonelor de agrement din 
teritoriul aferent obiectivelor turistice; 14) organizarea comerţului cu 
suvenire; 15)  deschiderea pe lângă obiectivele turistice a unităţilor 
de alimentaţie publică. [8] 

Realizarea acestor obiective ar permite funcţionarea efectivă a 
acestei ramuri a economiei naţionale şi ar stimula atragerea 
resurselor valutare prin intermediul turiştilor străini. 

Valorificarea efectivă a resurselor turistice va conduce la 
crearea unei oferte turistice competitive atât pe plan intern, cât şi pe 
plan extern. 

 Deci, făcînd o analiză „Röntgen” a raionului Cahul, putem 
observa că pe teritoriul său este amplasată o gamă largă de obiective 
turistice care stau la baza dezvoltării a mai multor forme de turism. 
Însă existenţa acestora nu este îndeajuns. Pe lîngă crearea diverselor, 
trasee şi circuite, este deosebit de important de a le face cunoscute şi 
de a trezi un viu interes pentru turişti deoarece o mare parte a 
succesului este asigurată de metodele prin care aduci la cunoştinţă 
turistului informaţia despre produsul nou creat, adică mijloacele de 
promovare utilizate. În condiţiile actuale, mijloacele cele mai 
specifice şi adaptabile pentru a promova potenţialul turistic din 
raionul Cahul ar fi următoarele: 

 crearea de pliante, fluturaşi, broşuri; 
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 amplasarea publicităţii pe panourile informaţionale; 
 amplasarea banerelor şi panourile cu reclamă 

luminiscente; 
 editarea materialelor audio-vizuale (CD), 

repartizarea acestora participanţilor la festivalele internaţionale 
„Nufărul Alb”, „Bobocelul”, „Chipuri de prieteni” etc. 

 utilizarea mass-media (posturile de radio locale şi 
naţionale, TV, ziarele locale şi naţionale); 

 utilizarea vitrinelor agenţiilor de turism din raion şi 
din toată ţara; 

 organizarea de seminarii, călătorii de familiarizare 
etc. 

 
 Utilizarea în masă a acestor mijloace de promovare, ar 

asigura informarea lociutorilor raionului cît şi a ţării despre existenţa 
obiectivelor turistice şi ar trezi interesul de a le vizita potenţialul nou 
încă necunoscut pe piaţa turistică.  

 Totodată, atragerea turiştilor în raionul Cahul ar duce la 
numeroase shimbări ce ar avea un impact atît din punct de vedere 
social cît şi economic.  

 Principalul impact care este aşteptat şi binevenit de a se 
manifesta în urma dezvoltării diferitor forme de turism, îl constituie 
valorificarea corectă, eficientă şi de lungă durată a potenţialului 
turistic existent pe teritoriul raionului. Acesta din urmă ar creea o 
„reacţie în lanţ” al impactului care se poate manifesta sub 
următoarele forme: 

1. mărirea numărului de turişti => creşterea veniturilor 
agenţilor economici antrenaţi în prestarea serviciilor turistice; 

2. creşterea interesului populaţiei şi antrenarea acestora 
în alte activităţi (cazare, alimentare, agrement ş.a) => creşterea 
veniturilor populaţiei locale; 

3. orientarea fabricilor de vinuri faţă de turişti => 
creşterea veniturilor suplimentare a fabricilor de vinuri; 

4. creşterea veniturilor agenţilor economici => 
creşterea economiilor => creşterea investiţiilor => dezvoltarea 
infrastructurii, apariţia unor unităţi noi de cazare, alimentaţie, zone 
de agrement; 

5. atenţie mai mare din partea APL faţă de obiectivele 
turistice; 
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6. instruirea şi educaţia populaţiei; 
7. conservarea tradiţiilor şi culturilor locale; 
8. încadrarea raionului Cahul în circuitul turistic 

naţional; 
9. creşterea prestigiului raionului Cahul. 
Deşi evaluarea gradului de valorificare a potenţialului turistic 

este o problemă dificilă, necesitînd luarea în calcul, pe lîngă 
elementele obiective şi a unor aspecte subiective, greu de cuantificat 
şi exprimat cantitativ, o imagine concludentă se poate obţine 
comparînd atracţiile existente cu dotările turistice şi intensitatea 
cererii. În aceste condiţii, majoritatea specialiştilor sunt de acord că, 
apelînd la indicatorii de caracterizare a dimensiunilor şi structurii 
echipamentelor şi, respectiv, ai circulaţiei turistice, se poate 
determina, în mare măsură, gradul de valorificare. Nu lipsite de 
relevanţă sunt şi comparaţiile internaţionale. De asemenea, tuturor 
acestora ar mai putea fi adăugate elemente cu privire la diversitatea 
formelor de turism, structura şi calitatea serviciilor oferite ş.a. 

 
 Din cîte am observat, impactul pe care l-ar avea dezvoltarea 

diverselor forme de turism în raionul Cahul este unul pe termen lung 
şi cu consecinţe pozitive atît asupra economiei cît şi a societăţii în 
general. Deci antrenarea în proiectele de dezvoltare a traseelor 
turistice ar contribui la o valorificare eficientă a potenţialului turistic 
existent şi la atingerea unor rezultate în direcţia dezvoltării 
turismului în raionul Cahul. 
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DEZVOLTAREA ŞI EFICIENŢA ZONELOR ECONOMICE 
LIBERE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Natalia ZARIŞNEAC, 
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În practica mondială se ovservă o tendinţă a studiilor şi 

cercetărilor pe structuri sau instituţii la nivel regional sau 
internaţional, funcţionalitatea şi, mai mult, interdependenţa acestora 
din perspectiva geoeconomică. Astăzi, există diferite modele de 
uniuni teritorial – economice, una dintre aceasta este zona economică 
liberă(ZEL). Zona Economică Liberă este considerată, cel mai 
promitator instrument de parcurgere a etapelor integrării economice, 
de la uniunea vamală la uniunea economică şi monetară. 

Interesul şi importanţa atribuite ZEL se reflectă în faptul că 
în cadrul statelor integrate economic, regional sau continental, 
funcţionează aproximativ 600 de zone economice libere şi 108 
uniuni vamale şi zone de comerţ libere.  

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la zonele 
economice libere nr.440-XV  din  27.07.2001, zonele economice 
libere (zonele antreprenoriatului liber), denumite în continuare zone 
libere, sînt părţi ale teritoriului Republicii Moldova, separate din 
punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în 
care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim 
preferenţial, anumite genuri ale activităţii de întreprinzător. 

Iniţiatori ai creării zonelor libere pot fi autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi diverse 
organizaţii care vor prezenta propunerile corespunzătoare. 

În teoria economică, definirea noţiunii de zona economică 
liberă se încadrează în dezbaterea generală asupra eficienţei 
acţiunilor puterilor publice. Astfel,  noţiunea de zona economică 
liberă defineşte separarea localizată geografic a activităţilor 
reglementate de cele nereglementate şi care beneficiază de anumite 
facilităţi, inclusiv de ordin fiscal şi vamal. 

Autorii manualului „Zone Economice Libere” Ignatov V. şi 
Butov V. definesc „ZEL – teritorii limitate, porturi maritime sau 
aeroporturi, în care funcţionează un regim de subvenţii economice 
deosebite atât pentru agenţi locali  şi străini, ce contrubuie la 
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dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, sociale, tehnico-
ştiinţifice şi tehnologico- ştiinţifice.  

Academecianul Avdocuşin E. consideră că zonele 
economice libere trebuie să fie numite  „zone economice speciale”. 

Economiştii din Mocsova, Danico T.P. şi Ocrug Z.M. 
susţin că „ZEL – reprezintă teritoriu suveran a statului, care 
constituie o cotă substanţială a complexului economic a ţării, unde se 
asigură producerea şi comercializarea produselor pentru atingerea 
scopului naţional integrat şi corporativ prin utilizarea mecanismelor 
speciale de reglare a relaţiilor economice de producţie şi desfacere, 
care oferă posibilitatea lărgirii ariei de realizare a produselor.   

Zonele economice libere create astăzi pot satisface chiar şi 
cele mai exigente dorinţe ale unui investitor. Ele oferind oportunităţi 
mari, pot atrage capital străin în acea sferă, care, potrivit Guvernului 
are nevoie mai mare. Pentru aceasta este necesar să consolidăm 
activităţile ştiinţifice ale zonelor libere în domenii tehnico - 
ştiinţifice; să utilizăm spaţiile statice de comercializare şi depozitare 
a zonelor, să motivăm agenţi economici a zonei libere de a utiliza 
rezerve naturale locale şi materii prime proprii în activităţi. 

Dezvoltarea zonelor economice libere, în continuare va 
contribui la o integrare mai profundă a pieţelor naţionale în economia 
globală, utilizarea unor tehnologii avansate de străini.  

ZEL au existat din cele mai vechi timpuri sub forma de 
porturi, şi primul port liber format la Marea Mediterana se numea 
Carfaghen din anul 814 î.H. În secolul XIII au inceput să activeze 
zone libere comerciale. 

Zone libere comerciale au existat în China, Grecia şi Roma 
antică. Aproape 70 de oraşe din nordul Europei, aflate la încrucişarea 
unor importante drumuri comerciale, se bucurau de statutul de oraş 
liber pentru comerţul cu marfuri, toate fiind cuprinse în aşa-numită 
Liga Hanseatica.  

Din cele expuse, putem spune că ZEL sunt tructuri 
economice în permanetă dezvoltare şi perfecţionare. În ele clar se 
oglindeşte epoca trecutului, a revoluţiei industriale şi tehnico - 
ştiinţifice. În aceasta ordine de idei prezentăm clasificarea ZEL, care 
este nu doar enumeraţie cu scurte caracteristici, ci o evoluţie a 
funcţionării acestora pe parcursul secolelor: 
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 Zona pentru depozitare şi tranzit (The store and transit 
zones)- ofereau posibilitatea întreprinderilor de a verifica, 
ambala, marca şi efectua operaţii de încărcare - descărcare; 

 Zona vamală liberă (The free customs zones) – formate de 
obicei în porturi maritime, fluviale; 

 Zona comerţului liber (The zones of the free trade) – acestea 
sunt create cu scopul majoraării vitezei de circulaţie a 
marfurilor şi pentru a stimula exporturile; 

 Zona de producere şi export (The export – production 
zones); 

 Zona complexă (The complex zones); 
 Zona tehnico - ştiinţifică liberă (The free scientific – 

technical zones) – în ţările industrial dezvoltate aceste sunt 
considerate mecanisme eficiente de aplicare a know-how din 
universităţi şi laboratoare de cercetare în procese de producţie 
inovaţionale; aceasta zonă mai este numită „Parc tehnologic”. 
Parcul tehnologic este definit de profesorul rus Blinova A.O. – 
un mecanism eficient a generării structurilor antreprenoriale în 
sfera tehnico-ştiinţifică, mecanismul ce reuneşte activitatea 
ştiinţifică cu inovaţională, mecanism de integrare a ştiinţei, 
producţiei, structurilor financiare şi a organelor de stat. De 
asemenea parcul tehnologic este considerat un factor important 
a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 Zona internaţională (The international zones); 
 Zona transfrontalieră (regională) - (The border (regional) 

zones) cel mai dezvoltat tip a acestei zone sunt considerate 
euroregiuni; în Europa se numără peste 50 euroregiuni, în 
Republica Moldova există 6 zone economice libere; 

 şi multe altele. 
Deci, evoluţia conceptului de zona economică liberă în 

timp este o bună ilustrare a faptului cât de mult un instrument politic, 
pe măsură ce se dezvoltă, atrage după sine inovaţii terminologice. 

Astăzi ZEL au capătat un caracter global, cuprinzând 
practic toate ţările lumii, atât bogate cât şi sărace. Prin formarea ZEL 
are loc integrarea intensivă a regiunilor în circuitul economic 
internaţional. Ele se consideră centre la nivel înalt a dezvoltării 
relaţiilor de piaţă, antreprenoriale, concentrări de perfectare a 
tehnologiilor şi a mecanismelor de gestiune. La începutul secolului 
XXI zone economice libere reprezintă „centre comerciale”, care 
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măresc viteza de rotaţie a mijloacelor circulante la nivel internaţional 
şi stimulează exporturile. De asemenea acestea au pătruns în toate 
ramurile economiei. Prin caracteristicile lor, ZEL contribuie la 
producerea de bunuri şi servicii, la „crearea“, dar şi la „devierea“ de 
comerţ, la liberalizarea schimburilor de mărfuri şi servicii, 
deosebindu-se net de zonele de comerţ liber, în care sunt eliminate 
treptat obstacolele tarifare şi netarifare existente în relaţiile 
comerciale dintre ţările respective. ZEL influentează alocarea 
resurselor şi rezultatele activităţii economice în regiunea în care se 
află. Teoria comerţului internaţional demonstrează că eliminarea 
barierelor vamale din cadrul ZEL conduce la creşterea schimburilor 
şi specializarea în producţie, care au drept consecinţa prosperitatea 
colectivităţii respective. Aceasta situaţie este ilustrată prin modelul 
comercial propus în mod independent de doi specialişti în economie, 
al caror nume îl poarta modelul: Heckscher-Ohlin. De asemenea 
preferenţialitatea utilizării resurselor autohtone este reflectată în 
lucrările lui Adam Smith, David Recardo, Paul Samuelson. [ 3; 4; 5 
pag 13]. 

Reducerea barierelor vamale conduce, de regulă, la 
investiţii în zona liberă, dar şi la costuri de producţie suplimentare, 
din cauza distanţelor faţă de pieţele de aprovizionare şi desfacere. 
Crearea ZEL este, în general, un factor de prosperitate şi de redresare 
economica regională, prin efectele dinamice şi pozitive pe care le 
antrenează pe plan economic şi social. Unii analişti au observat că 
ZEL tind să atragă activităţi industriale ce necesită utilizarea 
intensivă a resurselor umane numai pentru anumite operaţiuni (de 
exemplu, montarea de piese şi subansamble), ceea ce nu contribuie la 
intărirea legăturilor intersectoriale, element indispensabil oricărei 
industrializări eficiente; deci ZEL nu constituie decat un element 
puţin semnificativ pentru politica de industrializare. Pentru ţările 
mici, în curs de dezvoltare, în care piaţa internă este foarte redusă 
pentru a alimenta o industrie integrată şi diversificată, considerentul 
major al creării ZEL ar putea fi numarul mai mare de locuri de 
muncă. 

În 2000, Banca Mondială a efectuat un sondaj într-un 
număr de ZEL, pentru a inţelege ce factori influenţează decizia 
firmelor să investească în ZEL. Rezultatele acestuia au arătat că în 
primul rând contează stabilitatea politică, economică şi monetară; în 
al doilea loc se plasează infrastructura zonei; al treilea loc resursele 
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umane disponibile şi ieftine; şi nu în ultimul rând stumulentele de 
caracter financiar acordate de ţară gazdă. 

Zone economice libere sunt ceeate cu diferite scopuri,  ce 
pot fi clasificate în dependenţă  de caracter economic, social şi 
tehnico-ştiinţific. Pentru Republica Moldova, crearea zonelor 
economice libere reprezintă atât un suport tehnic, economico-
financiar, uman, cât şi a transformării – dezvoltării economiei 
naţionale în contextul noilor tendinţe pe plan internaţional. 

 

 
Schema 1. Clasificarea scopurilor pentru ce sunt formate 

ZEL. 
Sursa: elaborat de autor în baza literaturii cercetate. 

 
Aceste scopuri pot fi atinse doar, când va fi elaborat un 

pachet de condiţii avantajoase de ţară gazdă pentru investitorii 
străini. Dintre care remarcăm: 

 O bază legislativă bine elaborată, ce garantează 
drepturi şi stimulează activitatea investitorilor 
stăini şi naţionali; 

 Stabilitatea politică creează un climat investiţional 
atractiv a ţării gazdă; 

 Infrastructura dezvoltată(productivă şi comercială); 
 Foarte important este mediul geo-natural; 
 Menţinerea facilităţilor fiscale şi vamale. 
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Fiecare ţără sau o regiune, care creează ZEL oferă pachetul 
de subvenţii investitorilor. Literatura economică de specialitate 
destinge patru grupe de subvenţii: 

 Fiscale – ce stimulează anumite genuri a 
antreprenoriatului; se aplică în cazul impozitului pe 
venit, profit, adica se scutesc întreprinderile de 
impozite pe o perioadă scurtă sau lungă ; 

 Financiare – sub formă de preţuri reduse pentru 
arenda pământului, clădirilor, depozitelor etc; 

 Administrative – se oferă de către administraţia 
locală unde urmează a fi formată ZEL, de exemplu 
simplificarea procedurii înregistrării 
întreprinderilor, etc. 

  Subvenţii privind exportul produselor – ce constă în 
scutirea de taxe vamale şi cota zero a TVA. 

Eficienţa economică a ZEL constă în creşteri valorice şi în 
volumul activităţilor economice, introducerea unor noi tehnologii 
moderne, dezvoltarea operaţiunilor de import şi export, producerea 
mărfurilor în condiţii mai avantajoase. ZEL permit formalităţi 
administrative reduse, costuri reduse pentru depozitare, absenţa 
contingentărilor la export şi import, absenţa controlului asupra 
schimburilor valutare, precum şi a unor imobilizări de capital în taxe 
vamale, repatrierea profiturilor. 

Avantajele economice rezultate din crearea ZEL presupun 
cu necesitate o integrare treptată în programul de dezvoltare a 
economiei ţării gazdă, aceasta derivă din atragerea de capital străin, 
modernizarea economiei cu tehnologii noi, creşterea exporturilor şi 
generarea creşterea de încasări în valută. 

În Republica Moldova pentru atragerea capitalui străin, au 
fost infiinţate 6 zone libere, conform situaţiei de la 1.01.2009: 

 ZEL “Ungheni-Business” – Zona a fost creată prin Legea 
Republicii Moldova “Cu privire la Zona Economică Liberă 
“Ungheni-Business” nr.1295-XV din 25 iulie 2002, pe un 
termen de 25 ani, şi include o suprafaţă de 42,34 ha. În 
prezent, în zonă sînt înregistraţi 44 rezidenţi, 17 dintre care 
sînt autohtoni şi 27 fiind creaţi în comun cu investitorii din 6 
ţări: Italia, Austria, Rusia, România, Belgia şi Polonia. 
Principalele direcţii de activitate: producerea şi asamblarea 
mobilei, fabricarea PET-preform, îmbutelierea băuturilor 
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nealcoolice şi apei potabile, producerea covoarelor, 
modulelor electronice, ambalajelor pentru bijuterii, 
vopselelor şi lacurilor industriale, scîndurii şi a lemnului 
tăiat, paletelor din lemn etc. Administraţia continuă să 
înregistreze noi rezidenţi, duce negocieri cu potenţialii 
investitori industriali. 

 ZAL “Expo-Business-Chişinău” - a fost creată prin Legea 
Republicii Moldova "Cu privire la Zona Antreprenoriatului 
Liber "Expo-Business-Chişinău" nr.625 din 3 noiembrie 
1995. Termenul de activitate 30 ani, cu posibila prelungire 
încă pe 10 ani. În prezent, în zona economică activează 59 de 
rezidenţi, dintre care 11 autohtoni şi 48 în comun cu 
investitori din diferite ţări, inclusiv din Rusia, SUA, 
România, Ucraina, Germania, Bulgaria, Irlanda, Italia, Israel, 
Marea Britanie etc.  

 ZAL “Tvardiţa” - a fost creată prin Legea Republicii 
Moldova “Cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber 
“Tvardiţa” nr.626-XIII din 3 noiembrie 1995. Suprafaţa 
zonei este de 3,57 ha. Termenul de activitate a zonei libere 
este de 30 de ani cu posibila prelungire. În prezent, în zona 
antreprenoriatului liber activează 5 rezidenţi, ce ocupă un 
teritoriu de 2,5 ha. Aceşti rezidenţi fabrică producţie 
alcoolică (vin, divin, distilate pentru divin) şi brînză. În 
principiu, marfa produsă este exportată în Rusia. 

 ZAL PP “Valkaneş” - zona a fost creată prin legea 
Republicii Moldova nr.1526-XIII de la 19 februarie 1998 
“Cu privire la zona antreprenoriatului liber “Parcul de 
producţie “Valkaneş”, pe un termen de 25 de ani. Zona are 
un caracter complex şi include în sine un lot de pămînt cu 
suprafaţa de 122,3 ha. În zonă sînt înregistraţi 20 rezidenţi, 6 
dintre care sînt autohtoni, iar 14 au fost creaţi în comun cu 
investitorii din 5 ţări: Ucraina, Rusia, Egipt, Elveţia şi 
România. Activitatea industrială este efectuată numai pe 
teritoriul primei subzone, perimetrul căreia este complet 
îngrădit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Principalele 
direcţii de activitate sînt: fabricarea producţiei alcoolice (vin) 
şi articolelor de confecţii, sortarea ambalarea, marcarea şi 
alte asemenea operaţiuni, comerţul angro. 
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 ZAL PP “Taraclia” - creată prin Legea Republicii Moldova 
nr.1529-XIII de la 19 februarie 1998 “Cu privire la zona 
antreprenoriatului liber “Parcul de producţie “ Taraclia”, pe 
un termen de 25 de ani şi include o suprafaţă de 36 ha. În 
zonă sînt înregistraţi 12 rezidenţi, 4 dintre care sînt autohtoni 
şi 8 au fost creaţi în comun cu investitorii din Ucraina, Rusia 
şi Belorus. În prezent, în zonă funcţionează 2 subzone 
izolate, ce se află la distanţa de 800m una de alta. Suprafaţa 
de aproximativ 26 ha la moment nefiind ocupată de 
rezidenţi. Principalele direcţii de activitate sînt fabricarea 
plăcilor de ceramică, prestarea serviciilor, comerţul angro; 

 ZAL PP “Otaci-Business”- Zona este creată prin legea 
Republicii Moldova nr.1565-XIII de la 26 februarie 1998 
“Cu privire la antreprenoriatul liber “Parcul de producţie 
“Otaci-Business” pe un termen de 25 de ani, cu suprafaţa de 
34,19 ha, constituit din 2 subzone. În zonă sînt înregistraţi 10 
rezidenţi. Principalele direcţii de activitate sînt fabricarea 
articolelor de confecţii şi cusutul manoperei încălţămintei. 

Guvernul Republicii Moldova a luat o hotărâre să fie 
creeată a şaptea zonă economică liberă „Bălţi”, ce v-a fi creeată pe o 
perioadă de 25 ani pe o suprafaţă de 11,85 ha. Se planifică că ZEL 
„Bălţi” se v-a specializa în producerea bunurilor pentru export şi 
activitatea de comerţ exterior, care v-a include sortarea, ambalarea, 
marcarea şi alte operaţii cu produse care trec vama Republicii 
Moldova tranzit. Rezidentul de bază a ZEL „Bălţi” va fi 
întreprinderea cu investiţii străine Draxmaier Automotive, care a 
infiinţată în Moldova de un concern german Draxlmaier.  Odată cu 
crearea acestei zone se v-or creea de la 5 până la 7 mii locuri de 
muncă şi investiţii în valoare de 25 mil euro, de asemenea se 
planifică să producă producţie în valoare de 500 mil lei, din care 
90% se v-a exporta. [8] 

Aceste zone se bucură atât de facilităţi de ordin legislativ, 
cât şi de avantajele unor amplasamente strategice, în imediată 
apropiere a căilor ferate, fluviale. 

Stimularea activităţii industriale şi comerciale, prin crearea 
facilităţilor de zona liberă, duce la dezvoltarea economiei naţionale 
prin: 

 Valorificarea superioară a principalului factor de 
producţie – forţa de muncă;  
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Din numărul total al populaţiei ocupate în economie 1385 
de persoane au activat în ZEL “Ungheni-Business”, 1183 de 
persoane - în ZAL “Expo-Business-Chişinău”, 294 de persoane în 
ZAL “Tvardiţa”, 269 de persoane - în ZAL PP “Valkaneş”, 259 de 
persoane - în ZAL PP “Taraclia” şi 196 de persoane în ZAL PP 
“Otaci-Business”.  

 
Diagrama 1. Ponderea angajaţilor încadrate în activitatea ZEL în 

Republica Moldova pe 2008. 
 

 Atragerea investiţiilor străine - pe parcursul ultimelor 8 ani 
volumul investiţiilor în ZEL s-a majorat de 6,21 ori, dacă în 
2000 volumul total al investiţiilor constituia 18,8 mln. 
dolari, deja la 01.01.2009 aceasta a atins suma de 116,8 
mln. dolari. Din volumul total al investiţiilor, 47,1 mln. 
dolari revin ZAL "Expo-Business-Chişinău", 34,2 mln. 
dolari - ZEL "Ungheni-Business", 13,5 mln. dolari– ZAL 
PP "Taraclia", 11,3 mln. dolari – ZAL "Tvardiţa", 10,1 
mln. dolari  – ZAL PP "Valkaneş". În ZAL PP "Otaci-
Business" volumul investiţiilor este neînsemnat 0,7 mln. 
dolari.  

 
Diagrama 2. Dinamica investiţiilor în ZEL din Republica 

Moldova, mil. dolari (SUA) 
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Sursa: elaborat în baza [7] 
 Dezvoltarea exportului - Volumul vînzărilor nete ale 

producţiei industriale în total pe zonele libere în anul 2008 
a constituit 1226,5 mln. lei (105,5% faţă de anul 
precedent), din care producţie în valoare de 873,1 mln. lei 
sau 71,2% a fost exportată. În comparaţie cu anul 2000 
volumul total al vînzărilor nete (în preţuri curente) s-a 
majorat de 13,5 ori. Stocurile producţiei la depozite în anul 
2008 s-au diminuat cu 17,6% în comparaţie cu anul 2007 şi 
au constituit 62 mln. lei. 

 Volumul comerţului şi cel al serviciilor prestate contra 
plată, desfăşurate în anul 2008 de către rezidenţi în cadrul 
garanţiilor de stat, a constituit 239,3 mil. lei şi 4,7 mil. lei, 
respectiv. Volumul esenţial al comerţului şi al serviciilor 
prestate contra plată revine rezidenţilor din subzona "Valea 
Morilor" a ZAL "Expo-Business-Chişinău". 

 Volumul total al impozitelor şi al altor plăţi obligatorii 
calculate, conform situaţiei din 1 ianuarie 2009, a 
constituit 145,3 mil. lei, ceea ce cu 18% depăşeşte nivelul 
anului precedent. Cea mai mare parte a impozitelor şi 
taxelor colectate - 72%, revine în continuare ZAL "Expo-
Business-Chişinău". 

 
Diagrama 3. Dinamica impozitelor şi taxe calculate a ZEL în 

Republica Moldova, mil lei. 
 
Pe parcursul anilor 2003-2006 administraţiile zonelor libere 

au exclus 24 de rezidenţi pentru diverse încălcări sau din voinţa 
proprie a rezidentului (33 în anii 2001-2002), în anul 2007 - 6 
rezidenţi, în anul 2008 – 5 rezidenţi. În afară de această, în anii 2002-
2008 încă la 13 rezidenţi le-au fost retrase autorizaţiile pentru 
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desfăşurarea activităţii în zona liberă, iar la 21 de rezidenţi 
suspendate.  

Ca urmare a acţiunilor întreprinse faţă de contravenienţi, 
numărul total de rezidenţi s-a micşorat de la 91 în 2001 pînă la 82 în 
anul 2002. Însă, acest fapt nu a diminuat atractivitatea zonelor libere, 
numărul rezidenţilor crescînd pînă la 129 în anul 2006, şi respectiv, 
pînă la 147 în anul 2008. Dacă în anul 2002 au fost înregistraţi 4 
rezidenţi noi, atunci în anul 2008 au fost înregistraţi 15 de rezidenţi 
noi, dintre care cîte 4 revin ZEL "Ungheni-Business" şi ZAL PP 
"Taraclia", 3 - ZAL-PP ”Valkaneş” şi cîte 2 revin ZAL "Expo-
Business-Chişinău" şi ZAL PP "Otaci-Business". 

Principale dezavantaje a ZEL am constatat că ar  fi: 
posibilitatea introducerii unor produse nocive, unii agenţi economici 
investesc sume mici în zonă, în schimb obţinând o rată mare a 
profitului. 

Pe lângă avantaje şi dezavantaje pe care le prezintă ZEL, în 
Republica Moldova rezidenţii acestor zone se ciocnesc cu mai multe 
probleme, care nu este impozitul pe profit sau TVA –ul, ci: 

 Instabilitatea şi incoerenţa în legislaţie; 
 Nu sunt asigurate condiţiile necesare pentru a activa 

eficient, de exemplu S.A. „Santeс” obţine rebuturi 
din cauza tensiunei energiei electrice, ce variază 
permanent; 

Deci, importanţa zonelor economice libere din Republica 
Moldova este de necontestat. Acestea pot fi considerate concetrări 
comerciale, financiare, de producţie, tehnologice şi centre inovative. 
De asemenea ele contribuie la perfecţionarea parcului tehnologic a 
întreprinderilor naţionale, la aplicarea metodelor moderne de 
gestiune, a dezvoltării antreprenoriatului şi a relaţiilor comerciale 
exterioare.  Totodată atât pentru zonele economice libere 
moldoveneşti, cât şi pentru cele la nivel internaţional condiţiile de 
succes sunt: o legislaţie stabilă în domeniu; un sprijin eficient atât 
din partea Guvernului şi a autorităţilor locale; facilităţile 
infrastructurii ţării gazdă şi nu în ultimul rând subvenţiile fiscale şi 
vamale.   
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CĂI DE MAJORARE A CALITĂŢII MATERIALELOR DE 
CONSTRUCŢII 

 
Irina TODOS, 

Natalia ZARIŞNEAC, 
Catedra de Economie şi Management  

în Afaceri şi Servicii 
 
La qualité est un facteur d'une importance particulière pour 

l'entreprise moderne tend à la performance et l'excellence dans son 
domaine d'activité. La qualité est tout aussi important pour les sociétés 
opérant dans divers domaines. Dans ce contexte, l'assurance qualité est un 
objectif primordial pour les entreprises de construction.Le concept de 
qualité est largement diffusé et est utilisé dans toutes les sphères de la vie 
sociale que de son sens varie en fonction de la zone qui est utilisée. 

À notre avis la caractéristique de qualité est: techniques, des 
produits économiques, sociaux, environnementaux, psycho-sensoriels qui 
répondent aux besoins des consommateurs et les besoins pour lesquels il a 
été créé. 

La qualité des matériaux de construction et leurs caractéristiques 
techniques sont déterminées par leur composition chimique et la structure 
physique et le comportement en présence d'agents agressifs. Tout bâtiment 
que l'usine, l'équipement, dure aussi longtemps qu'il le faudra matériaux à 
entreprendre. 

 
Calitatea reprezintă un factor de o semnificaţie deosebită 

pentru o întreprindere modernă ce tinde spre performanţă şi 
excelenţă în domeniul său de activitate. Calitatea este, deopotrivă, 
importantă pentru întreprinderile ce activează în diverse domenii de 
activitate. În acest context, asigurarea calităţii este un obiectiv 
primordial şi pentru întreprinderile din domeniul construcţiilor. 

Noţiunea de calitate are o largă circulaţie şi este utilizată în 
toate sferele vieţii sociale, astfel sensul acesteia diferă după domeniul 
în care este utilizată: în filosofie – calitatea reprezintă proprietatea 
care determină natura unui obiect [1, p. 43]; în logică vorbim de 
calitatea unei propoziţii, având în vedere caracterul ei afirmativ şi 
negativ [2, p. 43]; în viaţa socială -  prin calitate înţelegem o 
anumită poziţie într-o ierarhie, o situaţie socială sau un titlu [3, p .3], 
dar cea mai largă utilizare a acestei noţiuni este în domeniul 
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economico-tehnic, unde gradul de detaliere diferă în funcţie de 
domeniul concret de referinţă. 

În literatura de specialitate, din cauza caracterului complex, nu 
poate fi identificată o singură definiţie, astfel, în continuare vom 
prezenta câteva din ele:  

 satisfacerea cerinţelor clientului, disponibilitatea 
produsului, un demers sistematic către excelenţă, conformitatea cu 
specificaţiile, corespunzător pentru utilizare [4, p .35-36]; 

 satisfacerea unei necesităţi, conformitate faţă de 
specificaţii, gradul de satisfacere al consumatorului, conformitatea 
cu caietul de sarcini, un cost mic pentru o utilizare dată, capacitatea 
de a îndeplini o trebuinţă, conformitatea cu un model dat, ansamblul 
mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil [5, p .23-24]; 

 gradul de utilizare, aptitudinea de întrebuinţare, 
satisfacerea clientului, conformitatea cu condiţiile [6, p .8]; 

Din definiţiile de mai sus, se poate de observat că aceste 
entităţi nu sunt decât o parte componentă a aspectelor calităţii.  

O altă latură a acestei noţiuni este tratată de către cei mai 
renumiţi calitologi, şi anume, calitatea din punct de vedere al 
consumatorului. În cele ce urmează vă propunem câteva definiţii 
clasice ale calităţii(tabelul 1.1.). 

Tabelul 1.1. Definiţii clasice ale noţiunii de calitate 
Autorul Conţinutul definiţiei de calitate 

Juran J. „fitness for use” -  „corespunzător pentru utilizare” [7] 
Deming E. „preţul nu îşi are rostul fără calitate, iar calitatea este, 

la rândul ei, lipsită de sens, dacă nu reflectă cerinţele 
consumatorilor” [8] 

Ishikawa K. ,,prioritatea care real satisface consumatorul” [9] 
Feigenbaum 

A. 
„totalitatea caracteristicilor de piaţă, inginereşti, de 
fabricaţie şi mentenanţă ale unui produs sau serviciu 
compus, prin care produsul şi serviciul utilizat vor 
răspunde aşteptărilor clientului” [10] 

Crosby P. afirma că un produs este de calitate, „dacă este 
potrivit necesităţilor”[10] 

Drucker P. „calitatea reprezintă ceea ce clientul este dispus să 
plătească în funcţie de ceea ce obţine şi valorifică” 
[10] 

Sursa: elaborat de autor 
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Potrivit „mentorului calităţii” Joseph Juran, calitatea nu 
trebuie abordată ca o entitate omogenă, acelaşi produs trebuind să 
satisfacă cerinţe diferite. În viziunea sa, în cadrul întreprinderii: 

 Calitatea trebuie să fie pe primul loc; 
 Trebuie să răspundă cerinţelor clienţilor; 
 Trebuie să introducă un proces de ameliorare a  

calităţii; 
 Trebuie să se elimine deficienţele sistemice; 
 Trebuie să se dezvolte evaluarea sistemelor de 

ţesătură. 
O nouă etapă de evoluţie a conceptului calităţii este perioada 

modernă, perioadă în care noţiunea calităţii cunoaşte o altă abordare 
(tabelul 1.2.)  

Tabelul 1.2. Definiţii moderne ale noţiunii de calitate 
Autoru

l 
Conţinutul definiţiei de calitate 

Ghiorghiu 
A. 

„măsura, gradul în care un produs prin totalitate 
caracteristicilor tehnice, economice, sociale şi de 
exploatare satisface nevoia pentru care a fost creat” 
[11, p .9]. 

Baron T. „expresia gradului de utilitate socială a produsului, ... 
şi ale parametrilor economici satisface nevoia pentru 
care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de 
interesele generale ale societăţii privind eficienţa 
social-economică, protecţia mediului natural şi social” 
[12, p .45]. 

Maxim E. 
şi Jica P. 

„aptitudinea unui produs de a dispune de un ansamblu 
de caracteristici tehnice, sociale, economice şi de 
protecţie a mediului, care-i conferă posibilitatea 
satisfacerii într-un anumit grad a unor necesităţi 
specificate sau implicite” [3, p. 20]. 

Soare I. şi 
Colceru A. 

„gradul de utilitate a bunului economic oferit, măsură 
în care prin ansamblul caracteristicilor sale tehnice şi 
economice satisface nevoia pentru care a fost creat 
fără să afecteze sănătatea, securitatea vieţii oamenilor 
şi fără să afecteze mediul înconjurător” [13, p. 10]. 

Baily P. 
ş.a 

 

„întregul set de trăsături şi caracteristici ale unui 
produs sau serviciu, care sânt relevante pentru 
satisfacerea  anumitor cerinţe” [14, p. 103] 
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Sursa: elaborat de autor 
 

Aceste definiţii se bazează pe faptul că produsele au 
caracteristici tehnice, economice, sociale întrucât au conţinut 
material concret, serviciile însă nu au conţinut material, iar 
caracteristicile, care le conferă calitatea, diferă de cele ale bunurilor 
materiale.  

Rolul important în evoluţia şi crearea concepţiei calităţii 
unanim acceptate, l-a avut Organizaţia Internaţională pentru 
Standardizare, prin crearea standardului ISO 8402, prin care se 
ajunge la consensul internaţional în ceea ce priveşte termenii, 
definiţiile şi conceptele aplicabile calităţii. Potrivit acestui standard, 
calitatea reprezintă: „ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale 
unei entităţi, care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface 
necesităţile exprimate şi implicite” [15, p. 7]. Apariţia standardelor 
din „familia ISO 9000” duce la formarea unei noi viziuni cu privire 
la calitate, astfel, conform standardului ISO 9000:2000 calitatea 
reprezintă „măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci 
îndeplinesc cerinţele”. Din această definiţie rezultă : 

 Calitatea nu este exprimată printr-o singură 
caracteristică ci printr-un ansamblu de caracteristici; 

 Calitatea nu este de sine stătătoare, ea există numai 
în relaţie cu cerinţele; 

În opinia noastră calitatea reprezintă caracteristica: tehnică, 
economică, socială, de protecţia mediului, psiho-senzorială a 
produsului, care satisface necesităţile consumatorilor şi răspunde 
necesităţilor pentru care a fost creată. 

Calitatea materialelor de construcţii şi caracteristicile lor 
tehnice sunt determinate de compoziţia lor chimică şi structura fizică, 
precum şi de comportarea în prezenţa agenţilor agresivi. Orice 
construcţie, respectiv instalaţie, utilaj, durează atâta timp cât durează 
materialele din care este realizată. 

Nesesizarea la timp a defectelor în construcţii devine dificilă 
de remediat şi pune în pericol stabilitatea şi durabilitatea 
construcţiilor, care la rândul său pun în pericol viaţa şi sănătatea 
omului, declarată de Constituţia ţării ca un reper de bază a Statului 
de drept. Descentralizarea organismelor economice a dus la apariţia a 
numeroşi agenţi economici cu activitate în construcţie, unii mai puţin 
informaţi sau insuficient pregătiţi profesional, care realizează lucrări 
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cu abateri grave de la prevederile reglementărilor tehnice, ce duc la 
deteriorări grave, manifestate prin tasări, alunecări de teren, 
inundaţii, subinundaţii, precum şi cazuri de prăbuşire a construcţiilor 
în urma cărora pierderile constituie milioane de lei, iar lichidarea 
consecinţelor şi rebutului atrag cheltuieli mari şi inutile din partea 
Statului. 

Cu regret, procedura actuală de verificare şi expertizare a 
proiectelor şi construcţiilor a evidenţiat un şir de deficienţe, care 
diminuează rolul controlului de Stat în acest domeniu de activitate. 
Corpul de experţi şi verificatori de proiecte atestaţi îşi desfăşoară 
activitatea ca persoane fizice, în nume propriu, deseori urmărind 
interese proprii. Această activitate privată produce uneori servicii de 
proastă calitate – fenomen ce tinde spre amploare, în prezent încă 
necontrolat eficient, care compromite prestigiul breslei specialiştilor 
în domeniul construcţiilor. 

Controlul de Stat al calităţii, care se efectuează de două 
structuri subordonate Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului trebuie să asigure în măsura suficientă garanţiile Statului 
în domeniul construcţiilor în privinţa vieţii şi sănătăţii omului în 
conformitate cu legislaţia. 

Totodată e de menţionat, că garanţiile Statului în domeniul 
construcţiilor nu întotdeauna formează spaţiul siguranţei în 
următoarele cazuri: 

▪ nerespectarea întocmai a legislaţiei în vigoare; 
▪ lipsa cadrelor calificate în organul central de dirijare în 

construcţii şi organelor de control al calităţii, precum şi forţei de 
muncă calificate; 

▪ abaterile de standardele internaţionale a organizării 
controlului calităţii; 

▪ gestionării insuficiente a fondului bazei normative, 
neajunsurilor în sistemul organizaţional central, cînd nici o direcţie 
din cadrul Agenţiei nu gestionează problemele calităţii, utilizării 
documentelor normative învechite. 

Ca rezultat a situaţiei create un număr important de construcţii 
se recepţionează cu abateri grave de prevederile normative ce va 
duce la: 

▪ reducerea importantă a fiabilităţii construcţiilor şi respectiv a 
termenului de exploatare; 

▪ avarierea şi cedarea prematură a construcţiilor; 
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▪ creşterea riscului pentru viaţa şi sănătatea utilizatorilor; 
▪ diminuarea rentabilităţii construcţiilor, în legătură cu 

reducerea termenului de exploatare; 
▪ ieşirea de sub control a situaţiilor în cazul declanşării unor 

fenomene naturale (cutremure de pămînt, inundaţii, uragane etc.). 
În mod general calitatea insuficientă a construcţiilor afectează 

puternic economia ţării şi toată politica investiţională şi duce la 
scăderea nivelului de trai a populaţiei. 

Piaţa construcţiilor, producători şi constructori, aflată în 
plin avînt, trebuie să rezolve o mare problemă: certificarea 
calităţii serviciilor lor sau a produselor pe care le vînd.  

Pe piaţa materialelor de construcţii din ţările europene, 
certificarea calitaţilor produselor de circulaţie se face prin marcajul 
CE, prin care se atestă că produsul satisface prevederile Directivei 
Consiliului Europei privind produsele pentru construcţii.  

Marcajul CE nu este o marcă de calitate. „Acest marcaj 
demonstrează un anumit nivel de performanţă în relaţie cu regulile 
europene, semnifică conformitatea cu specificaţiile tehnice europene 
şi implica de cele mai multe ori atestarea conformităţii de către un 
terţ”. Cu toate acestea, nu toate statele membre ale Uniunii Europene 
accepta marcajul pentru certificarea producătorilor interni. Un astfel 
de exemplu este Anglia. De cele mai multe ori, în statele în care nu 
se folosesc aceste marcaje opereaza dupa reguli mai stricte decît cele 
prezăvute pentru acordarea acestuia. Majoritatea producătorilor 
importanţi de materiale de construcţii de pe piaţa locală au obţinut 
deja această certificare. Singurii care nu sunt obligaţi să îşi certifice 
produsele sunt micii producatori.  

Propunem producătorilor materialelor de construcţii să 
implementeze ISO 19001, obţinând astfel: 

 creşterea cifrei de afaceri; 
 avantaj concurenţial în domeniile în care acest sistem 

este cerut de legislaţie - prin creşterea cotei de piaţă( construcţii,  
materiale de construcţii, prestatorii de servicii în domeniul gezelor 
naturale) 

 participare sigură la licitaţiile organizate de sectorul de 
stat; 

 creşte încrederea clienţilor în calitatea constantă ale 
materialelor de construcţii; 
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 identificarea foarte exactă ale activităţilor, proceselor 
care produc NON CALITATE – adică care influenţează negativ 
calitatea materialelor de construcţii prin costurile suplimentare pe 
care le produc; 

 optimizarea fluxurilor de informaţii şi stabilirea 
judicioasă a responsabilităţilor, urmărirea mai eficientă a costurilor 
pe activităţi/procese rezultând în final un profit pe măsură. 

Pentru atingerea avantajelor în criza financiară care persistă în 
Republica Moldova şi care afectează ramura de construcţii, 
propunem: 

 Îngheţarea (încheierea unui Memorandum) 
rambursării creditelor pentru păstrarea ritmurilor de activitate ale 
companiilor pe o anumită perioadă (conform înţelegerii părţilor 
implicate); 

 Amînarea rambursării TVA pentru 1-2 ani şi 
excluderea achitării în avans la construcţiile locative şi obiectivelor 
de menire social-culturală; 

 Elaborarea unui Program naţional care ar prevederea 
reanimarea creditării ipotecare, inclusiv pentru familii tinere; 

 Crearea Băncii de Investiţii a Moldovei, prin care să 
treacă toate fondurile alocate de finanţatorii externi şi banii 
Guvernului pentru proiectele de infrastructură; 

 Modificarea impozitării importului tehnicii 
(complexe de utilaje) de construcţie ce nu depăşeşte 5 (cinci) ani de 
la producere pentru a ne pregăti de valorificarea programelor 
investiţionale şi a face faţă concurenţei; 

 Modificarea Legii RM Nr. 488-XIV din 08.07.1999 
cu privire la exproprierea în vederea eficientizării aplicării ei. 
Mecanismul prevăzut în redacţia actuală practic nu este funcţional, 
nu este indicat plafonul maxim al preţului de expropriere şi termenii 
limită a exproprierii (exproprierea pentru construcţia obiectivelor); 

    Stabilirea unui plafon de salarizare pentru angajaţii 
din sectorul construcţiilor în funcţie de volumul fizic efectuat pentru 
a evita plata salariilor în „plic”, ţinînd cont de faptul că o parte 
semnificativă a persoanelor calificate revin în RM; 

    Simplificarea procedurilor de semnare a 
volumelor, coordonarea lucrărilor, îndeplinirea lucrărilor de 
proiectare, altor lucrări (servicii) în sectorul construcţiilor; 
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   Modificarea actelor normative în domeniul 
achiziţiilor publice în vederea stimulării agenţilor economici care 
implementează sisteme de management al calităţii ISO; 

 Stabilirea unei dinamici corecte a politicilor pe piaţa 
imobiliară pentru a atenua presiunea psihologică a consumatorilor; 

 Modificarea Codului Funciar, în particular art. 15. 
Achiziţionînd un teren şi obţinînd dreptul de proprietate, 
antreprenorii trebuie să coordoneze cu organele de stat locul 
amplasării obiectului şi să aştepte decizia 7-8 luni. Această perioadă 
frînează construcţia, necătînd la faptul că obiectul va fi amplasat 
oricum conform normativelor de construcţie; 

 Reducerea TVA la cota „zero” pentru construcţia de 
locuinţe. Reducerea va avea următorul impact: 

 crearea locurilor noi de muncă; 
 menţinerea preţului unui metru pătrat de locuinţă; 
 lupta împotriva economiei informale (tenebre); 
 contribuţia în eficientizarea energiei (servicii) 

(economisire); 
 securitatea socială; 
Reducerea TVA la cota „zero” este dictată de cercetările 

întreprinse de către „Copenhagen Economics”, încheiate la 
21.06.2007 publicate în Commissions Communication publicat la 
data de 05.07.2007. 
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FORMELE ŞI STRUCTURA OCUPĂRII FORŢEI DE 
MUNCĂ 

 
Iulia VICOL, 

Catedra de Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

La croissance économique et le développement sont des processus et 
des objectifs fondamentaux de toute économie nationale étroitement liée à 
des facteurs d'utilisation des ressources de production. Volume, la 
structure, la qualité et l'efficacité de l'utilisation de ces ressources sont 
essentielles à l'échelle du développement humain et la qualité. Au sein de 
ces ressources, le facteur de la place centrale du travail occupés, ce qui 
constitue non seulement un élément clé du développement, la source 
principale et principal facteur de production, mais aussi l'objectif ultime de 
toutes les activités économiques. Malheureusement, pris dans le calcul des 
indicateurs tant d'efficacité, productivité, rentabilité, etc., On oublie 
souvent le but ultime de l'activité économique: l'homme. 

 
Factorul muncă – condiţie generală a oricărei activităţi – se 

asigură, ca şi ceilalţi factori de producţie, prin intermediul pieţei. 
Piaţa muncii se întemeiază, de asemenea, pe întâlnirea şi 
confruntarea cererii cu oferta. Piaţa muncii, ca expresie a raporturilor 
dintre cerere şi ofertă, se desfăşoară în două trepte sau faze. Prima 
fază se manifestă pe ansamblul economiei sau pe segmente mari de 
cerere şi ofertă, determinate de particularităţile tehnico-economice 
ale activităţilor. În cadrul acestei faze, se formează condiţiile 
generale de angajare ale salariaţilor, se conturează principiile care 
acţionează la stabilirea salariilor şi o anumită tendinţă de stabilire a 
salariilor la un nivel înalt sau scăzut. A doua fază reprezintă o 
continuare a celei dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de 
muncă în termeni reali, în funcţie de condiţiile concrete ale firmei şi 
salariaţilor ei. Cererea se dimensionează precis, ca volum şi 
structură, pe baza contractelor şi a altor angajamente asumate de 
firmă, iar oferta se delimitează şi ea pornind de la programul de 
muncă, număr de ore suplimentare pe care salariaţii acceptă să le 
efectueze sau nu, în funcţie de nevoile şi aspiraţiile lor, de situaţia 
socială şi economică la momentul respectiv. Din confruntarea cererii 
cu oferta de forţă de muncă la acest nivel se determină mărimea şi 
dinamica salariului nominal. Insuficienţa ofertei la acest nivel se 
traduce printr-o cerere suplimentară care se manifestă pe prima 
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treaptă, iar insuficienţa cererii, printr-o ofertă suplimentară pe 
aceeaşi treaptă. Cererea şi oferta de forţă de muncă nu trebuie 
considerate prelungiri simple şi directe ale cererii şi ofertei de bunuri 
şi servicii economice pe o altă piaţă, ci ca nişte categorii specifice cu 
un conţinut care le este propriu. Cererea şi oferta de forţă de muncă 
nu sunt omogene, ci se compun din segmente şi grupuri 
neconcurenţiale sau puţin concurenţiale, neputându-se substitui 
reciproc decât în anumite limite sau deloc. 

Orice activitate care se iniţiază sau există în societate 
generează nevoia de muncă. Aceasta reprezintă volumul total de 
muncă necesar activităţilor dintr-o ţară pe o perioadă dată. Dar ea nu 
constituie în întregime o cerere care se exprimă (manifestă) pe piaţa 
muncii. Condiţia generală pentru ca nevoia de muncă să ia forma 
cererii de forţă de muncă este salarizarea, remunerarea sa. Cererea se 
exprimă prin intermediul numărului de locuri de muncă. Cererea de 
forţă de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează 
la un moment dat într-o economie de piaţă. De aceea, în cererea de 
forţă de muncă nu se includ activităţile care se pot realiza de către 
femei casnice, pensionari, elevi şi studenţi, alţi nesalariaţi. Pe termen 
scurt, cererea de forţă de muncă este practic invariabilă, deoarece 
dezvoltarea unor activităţi existente şi iniţierea altora noi, 
generatoare de locuri de muncă, presupune o anumită perioadă de 
timp. 

Satisfacerea nevoii de muncă se realizează pe seama utilizării 
disponibilităţilor de muncă existente în societate, adică a volumului 
de muncă ce poate fi depus de populaţia aptă de muncă a ţării 
respective, în perioada dată. Şi în acest caz, trebuie să avem în 
vedere că nu toate disponibilităţile de muncă se constituie în ofertă, 
ci numai acelea care urmează să fie remunerate, salarizate. Oferta de 
forţă de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii 
societăţii în condiţii salariale. Prin urmare, în oferta de forţă de 
muncă nu se includ femeile casnice, elevii şi studenţii, pensionarii şi 
alte persoane care depun activităţi nesalariale. Aşadar, oferta de forţă 
de muncă se exprimă prin numărul celor apţi de muncă sau populaţia 
aptă disponibilă din care se scade numărul femeilor casnice, al 
elevilor şi studenţilor şi al celor care nu doresc să se angajeze în nici 
o activitate, întrucât, au resurse pentru existenţă sau au alte 
preocupări. 
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Oferta de forţă de muncă, în ansamblul său, se formează în 
decursul unui timp îndelungat în care creşte şi se instruieşte fiecare 
generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja. Posesorii 
forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se 
deplasează dintr-o localitate în alta şi nu-şi schimbă cu uşurinţă locul 
de muncă, ci sunt ataşaţi mediului economico-social, chiar dacă nu 
au avantaje economice. De asemenea, oferta de forţă de muncă 
depinde de vârstă, sex, starea sănătăţii, psihologie, condiţii de muncă 
etc., aspecte care nu sunt neapărat de natură economică. Cel ce face 
oferta trebuie să trăiască, nu poate aştepta oricât angajarea pe un loc 
de muncă. 

Resursele de muncă (sau populaţia potenţial activă), cuprind 
numai persoanele apte de muncă, respectiv populaţia adultă 
(populaţia în vârstă de muncă) a ţării. Numărul populaţiei în limitele 
vârstei de muncă determină în mod hotărâtor nivelul şi structura 
resurselor de muncă şi cuprinde totalitatea persoanelor a căror vârstă 
este cuprinsă între vârsta de intrare şi vârsta de ieşire din activitate. 
Având în vedere că în statisticile naţionale limitele de vârstă de 
intrare şi/sau de ieşire din activitate sunt diferite, pentru comparaţiile 
internaţionale trebuie utilizate limite standard. Limitele vârstei de 
muncă sunt determinate de nivelul de dezvoltare economică a 
fiecărei ţări. Astfel, în ţările mai puţin dezvoltate limita minimă a 
forţei de muncă este mai scăzută, iar în ţările dezvoltate din punct de 
vedere economic limita minimă este mai ridicată (ca urmare a 
prelungirii duratei şcolii obligatorii), existând şi posibilitatea ca 
limita maximă să fie mai ridicată (ca urmare a duratei de viaţă mai 
mare în aceste ţări). Resursele de muncă reprezintă deci acea 
categorie a populaţiei ce dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi 
intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din 
activităţile economiei naţionale. Maniera complexă în care populaţia 
generează cantitativ, calitativ şi structural cantitatea de muncă 
disponibilă (oferta de forţă de muncă) în economie, este hotărâtoare 
pentru progresul economico-social al întregii societăţi.  

Ocuparea resurselor de muncă la un nivel cât mai înalt posibil 
este un deziderat naţional foarte important, un obiectiv permanent al 
politicilor economice guvernamentale şi al sindicatelor. Importanţa 
unei ocupări cât mai înalte a forţei de muncă se relevă atât prin 
impactul la nivelul populaţiei şi al individului, cât şi la nivelul 
economiei naţionale, pentru evitarea irosirii resurselor de muncă. 
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Pentru a putea înţelege mai bine dimensiunile ocupării forţei 
de muncă, este necesar să distingem între forţa de muncă (populaţia 
activă) şi întreaga populaţie a ţării. Populaţia activă din punct de 
vedere economic include toate persoanele de 15 ani şi peste, apte de 
muncă, care, într-o perioadă de referinţă specificată, furnizează forţa 
de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată) pentru producerea de 
bunuri şi servicii în economia naţională. Numai persoanele care 
muncesc (populaţia ocupată) sau sunt, în mod activ, în căutarea unui 
loc de muncă (şomerii) fac parte din forţa de muncă. Persoanele care 
nici nu muncesc nici nu caută de lucru (inactive) se află în afara 
sferei de cuprindere a forţei de muncă.  Prin urmare, principala 
noastră preocupare a fost să facem distincţia între populaţia adultă (în 
vârstă de muncă), aptă de muncă şi disponibilă să înceapă munca în 
orice moment (care doreşte să muncească), şi acei indivizi care din 
motive personale sau instituţionale nu doresc acest lucru sau nu sunt 
disponibili pentru a ocupa un loc de muncă. Ocuparea deplină a 
forţei de muncă este de obicei definită ca populaţie activă minus rata 
naturală a şomajului. Încadrarea populaţiei pe categorii, după 
participarea la activitatea economică, s-a făcut acordând prioritate 
ocupării faţă de şomaj şi şomajului faţă de inactivitate.  

Aşa cum s-a menţionat anterior, forţa de muncă (populaţia 
activă) este alcătuită din toţi acei care sunt în vârstă de peste 15 ani 
aflaţi în câmpul muncii (populaţia ocupată) plus cei care nu au încă 
un loc de muncă dar care doresc acest lucru şi care caută în mod 
activ un loc de muncă (şomerii). Nu sunt consideraţi şomeri angajaţii 
care se află în concediu de odihnă, de boală, grevă sau nu muncesc 
din cauza timpului nefavorabil. De asemenea, salariaţii, patronii, 
lucrătorii pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membru 
al unei cooperative  sunt număraţi ca persoane ocupate (angajaţi). 
Cei care nu sunt angajaţi şi nici nu doresc acest lucru nu sunt socotiţi 
ca făcând parte din forţa de muncă; ne vom referi la ei ca „populaţie 
inactivă“ din punct de vedere economic. 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic îi cuprinde pe 
toţi cei care nu lucrează şi nici nu sunt şomeri, aflându-se în una 
dintre următoarele situaţii: elevi sau studenţi, pensionari, femei 
casnice (în gospodărie); persoane întreţinute de alte persoane ori de 
stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.). 
Prin urmare, în funcţie de poziţia pe care un individ sau o grupă de 
populaţie o ocupă în raport cu criteriile succesive de clasificare 
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enunţate anterior, populaţia se împarte în trei mari blocuri: populaţie 
ocupată, populaţie în şomaj, populaţie inactivă. Din această 
perspectivă, graniţa dintre ocupare, şomaj şi inactivitate este 
nedeterminată şi suficient de mobilă. Între aceste trei blocuri există 
zone de contact, de interferenţă, de pasaj de la una la alta, oamenii 
trecând în permanenţă dintr-o situaţie în alta, mulţi dintre ei aflându-
se în situaţii intermediare, cum ar fi: contracte temporare, munci cu 
timp parţial, locuri de muncă provizorii, munci „mărunte“, 
pensionări „anticipate“ etc. Aceste situaţii intermediare generează o 
serie de ambiguităţi în definirea şomajului şi identificarea 
persoanelor afectate de şomaj. Graniţele dintre muncă şi şomaj devin 
tot mai slabe. Sociologul german Ulrich Beck susţine că „sistemul 
standardizat al ocupării începe să se clatine“. De asemenea, munca 
clandestină, la negru, deplasează şi flexibilizează graniţa dintre 
şomaj şi ocupare.  

De menţionat că conform definiţiei date forţei de muncă  
exclude activităţile voluntare precum şi munca în gospodărie 
(persoanele casnice). O femeie care alege să-şi dedice întreaga 
energie responsabilităţilor gospodăreşti (casnice) nu este numărată ca 
făcând parte din forţa de muncă, nu are importanţă cât de grea este 
munca pe care o prestează. Datorită faptului că nu prestează o muncă 
plătită şi nici nu caută în mod activ un loc de muncă pe piaţă, ea nu 
este privită ca făcând parte din piaţa muncii (nonparticipantă). Numai 
în cazul în care ea se decide să-şi caute în mod activ o slujbă plătită, 
în afara gospodăriei, o putem număra ca făcând parte din forţa de 
muncă. Exclude, de asemenea, şi persoanele care se întreţin din alte 
venituri decât cele provenite din muncă (închirieri, dobânzi, 
economii, rente, dividende), persoanele întreţinute de alte persoane 
(copii preşcolari, bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi invalizi) şi 
persoanele întreţinute de stat (copii şi bătrâni aflaţi în întreţinerea 
unor instituţii publice: casa copilului, cămine pentru bătrâni etc.). 
Elevii şi studenţii (exclusiv cei care exercită o activitate economică 
sau socială pe baza unui contract de muncă), de asemenea, sunt 
excluşi din forţa de muncă până în momentul în care părăsesc şcoala 
şi încep să-şi caute un loc de muncă, precum şi în timpul vacanţelor 
dacă doresc să muncească. Pensionarii (exclusiv cei reîncadraţi). La 
fel cei care fac muncă de caritate. 

Pe termen scurt (cu resursele, tehnologia şi constrângerile 
sociale existente), problema noastră imediată nu este să extindem 



 241 

posibilităţile de producţie ci pur şi simplu să le atingem. Dar nu 
există nici o garanţie că va fi disponibil câte un loc de muncă pentru 
toţi cei care doresc să muncească. Dimpotrivă, problema principală a 
economiei noastre este că nu reuşeşte utilizarea cât mai completă a 
forţei de muncă disponibile. O mare parte dintre cei aflaţi pe piaţa 
muncii nu reuşesc să-şi găsească un loc de muncă şi aşa ia naştere 
şomajul. Unii economişti consideră că în limite normale şi durată 
relativ scurtă, şomajul poate juca un rol pozitiv (pe termen scurt) atât 
la nivel global, cât şi individual, în sensul stimulării flexibilităţii 
forţei de muncă, mobilităţii şi adaptabilităţii crescute a acesteia, 
sporirii productivităţii muncii, formării unui comportament adecvat 
ridicării calităţii muncii, stimulării educaţiei, perfecţionării 
profesionale şi îmbunătăţirii disciplinei muncii, precum şi asigurării 
unei rezerve de forţă de muncă. În schimb, proporţiile mari şi ratele 
ridicate ale şomajului provoacă uriaşe pierderi de potenţial economic 
şi sunt un permanent pericol social. Pierderea macroeconomică în 
urma fenomenului de neocupare se concretizează în reducerea 
producţiei de bunuri şi servicii. Pierderile microeconomice pentru 
persoanele care nu au un loc de muncă includ lipsa venitului, 
insecuritate crescută şi chiar scăderea longevităţii. „Deşi se depun 
eforturi pentru a nega acest fapt, veniturile şi ocuparea sunt 
principalele noastre preocupări economice. Aceasta este relevată de 
aproape incontrolabilă tendinţă de a ne gândi la depresiunile 
economice nu în termenii producţiei pierdute, ci în termenii 
şomajului, precum şi o puternica tendinţă de a identifica vremurile 
bune mai degrabă cu ocuparea deplină decât cu producţia ridicată”. 

 O altă dimensiune a preocupărilor societăţii pentru creşterea 
ocupării este legată de efectele neocupării asupra indivizilor în 
particular. Impactul şomajului asupra individului diferă de la o ţară la 
alta (dezvoltată, subdezvoltată). La nivelul persoanelor, apar aspecte 
de natură economică, dar şi aspect morale, social-culturale, chiar şi 
politico-militare. Termenul „muncă” se referă nu numai la un alt 
mijloc de producţie (alături de pământ şi capital) dar şi (în mod 
special) la oameni. Neutilizând în totalitate forţa de muncă 
disponibilă înseamnă că cineva rămâne fără un loc de muncă. Acest 
lucru poate să fie acceptat pentru o zi sau o săptămână, dar dacă 
respectivul are nevoie de venituri pentru a-şi satisface necesităţile 
materiale sau spirituale, inactivitatea prelungită produce daune. 
Acelaşi lucru este valabil şi pentru capital (clădiri şi echipamente) 
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sau pământ. Dacă maşinile disponibile sau pământul nu sunt folosite, 
atunci venitul cuiva se află în pericol. Dacă întreprinderile sau 
agricultorii pierd mult, pot intra în faliment, lăsând şi mai mulţi 
oameni fără un loc de muncă. Astfel, în ţara noastră, a fost neglijată 
agricultura care, practic, nu satisface nici necesităţile interne, ne mai 
vorbind de export. În funcţie de nivelul la care societatea luată ca 
întreg se preocupă de bunăstarea cetăţenilor săi, utilizarea deplină a 
resurselor productive este un obiectiv social dezirabil. În acest sens, 
este necesară o strategie globală care să conducă Republica Moldova 
în direcţia creării premiselor pentru ocuparea totală a forţei de 
muncă. Este unanim recunoscut că persoanele subocupate, 
neangajate sau descurajate suferă pierderi economice substanţiale, în 
timp ce alte persoane, incluzând şomajul fantomă, suferă pierderi 
minime. Făcând distincţie între aceste două grupuri, este necesar ca 
salariul unei persoane să fie comparat cu nevoile familiei sale. 
Persoanele ale căror salarii sunt prea scăzute ca să satisfacă nevoile 
economice ale familiilor lor, vor fi socotite ca fiind cazuri de 
suferinţă. Aceste venituri scăzute rezultă din orice combinaţie a 
şomajului cu salarii mici şi descurajare. Un astfel de indice al 
suferinţei va îmbunătăţi înţelegerea pierderilor microeconomice 
asociate şomajului şi va completa statisticile referitoare la şomaj. 
Impactul imediat al lipsei locurilor de muncă din economie asupra 
persoanei înseamnă pierderea veniturilor asociată cu degradarea 
competenţelor şi abilităţilor de muncă, a calificării. Pentru lucrătorii 
aflaţi în afara sferei ocupării forţei de muncă pentru o lungă perioadă 
de timp, asemenea pierderi pot echivala cu un dezastru financiar. 
Tipic, o persoană fără ocupaţie trebuie să se bazeze pe economii, 
ajutor din partea celorlalţi membrii ai familiei, şi indemnizaţia de 
şomaj. Atunci când aceste surse se epuizează, eventualul ajutor 
social rămâne singurul suport legal. Bineînţeles, nu toţi cei care nu 
au un loc de muncă trec printr-un asemenea dezastru financiar.  

Experienţa neplăcută a şomajului, faptul de a nu fi capabil să 
găseşti un loc de muncă atunci când cauţi unul, poate fi uneori 
extrem de dureros. În plus, faţă de pierderile de venituri, multe dintre 
persoanele aflate în afara sferei ocupării forţei de muncă au 
importante probleme sociale şi psihologice. Eşecul de a reuşi 
angajarea ne poate face să ne simţim inutili, confuzi şi lasă un 
sentiment de amărăciune. Psihologii au observat că mulţi şomeri se 
simt înlăturaţi de instituţiile sociale în care odinioară aveau 
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încredere. Această senzaţie nu este uitată cu uşurinţă nici după ce 
persoana respectivă sa angajat în cele din urmă. 

Unele cercetări au pus în evidenţă unele mutaţii psiho-
comportamentale. Şomerii devin apatici, fatalişti, se resemnează, cu 
timpul pierd încrederea în sine, îşi subevaluează propriile capacităţi, 
apare sentimentul de ratare a vieţii, depresia, sinuciderea. Psihiatrii 
germani au observat de asemenea că şomajul poate avea un impact 
primejdios asupra sănătăţii. Ei estimează că anxietatea şi alte 
tulburări nervoase care acompaniază un an de şomaj, pot reduce 
speranţa de viaţă cu până la cinci ani. În consecinţă, sub aspect 
economic, şomajul reprezintă o risipă, pierdere de potenţial uman, 
material şi financiar; pierdere de producţie pentru întreprindere şi/sau 
economie; pierdere de venit pentru întreprindere, economie şi şomer 
(inclusiv pentru familia sa); risipă de capital uman, decapitalizarea 
capitalului uman prin pierderi de competenţă, învechirea 
cunoştinţelor, pierderi de muncă; consum de resurse pentru protecţia 
socială a şomerilor, în condiţiile îngustării bazei potenţiale de 
producere a acestora (reducerea şi, respectiv, precarizarea ocupării 
forţei de muncă); pe termen lung, un şomaj cronic poate să constituie 
chiar o ameninţare pentru coeziunea socială şi democraţie. 
Consecinţele economice ale şomajului, în special în cazul tinerilor, 
sunt atenuate nu atât de ajutorul financiar (indemnizaţia de şomaj) 
acordat de stat, cât mai ales de ajutorul material oferit de familie, 
rude şi prieteni (în practică, acest lucru înseamnă creşterea şomajului 
dincolo de datele seci ale statisticilor, întrucât el afectează în mod 
direct mai mult decât un membru al familiei). Totuşi, deşi ajutorul 
oferit de familie şi prieteni diminuează povara economică a 
şomajului, psihosociologii atenţionează că, deseori, în asemenea 
cazuri, sentimentul de frustrare al tânărului creşte. El pierde 
independenţa pe care i-o oferă propriul salariu şi este obligat să 
depindă, în continuare, de părinţi, plus eventuale reproşuri din partea 
sponsorilor, plus pentru cei mai sensibili sentimental, sentimentul de 
vinovăţie faţă de părinţi şi prieteni care fac anumite sacrificii pentru 
a-i putea ajuta. Şomajul afectează deci o multitudine de laturi ale 
existenţei umane, şi nu doar pe cea economică, cum am fi tentaţi să 
credem la prima vedere. Sub aspect psiho-social, şomajul reprezintă 
în economiile de piaţă, aşa cum s-a menţionat anterior, un risc major, 
cu efecte multiple, de durată, unele dintre ele irecuperabile.  
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Principalii indicatori care dimensionează forţa de muncă, prin 
categoriile de populaţie stabilite după participarea economică se 
împart în: indicatori primari ai forţei de muncă şi indicatori derivaţi 
ai forţei de muncă. 

 

 
Fig. nr. 1 Indicatorii primari ai forţei de muncă 

 
Indicatorii primari se construiesc pe baza informaţiilor 

colectate de la ofertanţii de forţă de muncă, de la utilizatorii forţei de 
muncă şi de la gestionarii fondurilor pentru protecţia socială a 
şomerilor. Colectarea informaţiilor se face prin metode specifice, 
adecvate surselor de provenienţă a acestora. Indicatorii primari 
reprezintă datele de intrare ale băncii de date, iar indicatorii derivaţi 
se obţin prin interogarea băncii de date. Indicatorii primari sau 
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absoluţi exprimă direct nivelul real de dezvoltare al caracteristicii 
cercetate, caracterizând fenomenul la modul cel mai general (din 
punt de vedere cantitativ). Indicatorii derivaţi se obţin în faza de 
prelucrare statistică a mărimilor absolute prin aplicarea diferitelor 
metode şi procedee de calcul statistic. 

Indicatorii derivaţi au ca sursă indicatorii primari şi apar sub 
forma ratelor. Participarea populaţiei unei ţări la forţa de muncă a 
acesteia se exprimă prin rata de activitate şi rata de ocupare. De 
regulă, rata de activitate exprimă gradul în care este cuprinsă în 
activitate populaţia totală. Rata de activitate se utilizează şi pentru a 
estima dimensiunea rezervelor de muncă din economie şi este 
importantă pentru aprecierea semnificaţiei datelor statistice despre 
şomaj. Importanţa cunoaşterii ratei activităţii şi a ratei ocupării este 
recunoscută unanim. Pentru a sta la baza analizelor social-economice 
şi a se constitui în puncte de sprijin pentru deciziile politice, aceşti 
indicatori trebuie să fie gestionaţi profesionist şi să fie calculaţi cu 
rigoarea permisă de metodele şi tehnicile moderne de evaluare. De 
un real folos în analizele populaţiei active sunt ratele specifice de 
activitate care exprimă proporţiile populaţiei active pe sexe şi vârste 
în diferite subpopulaţii, cum ar fi: urbană şi rurală, după nivelul de 
instruire, după statutul profesional, pe ramuri ale economiei etc. 
Mărime definită pentru populaţia luată ca întreg, sau numai pentru o 
parte a ei în funcţie de vârstă, sex sau rasă, rata de activitate 
reprezintă raportul dintre populaţia activă din punct de vedere 
economic dintr-o anumită categorie şi populaţia totală din acea 
categorie, exprimat procentual. 

Rata de activitate poate fi interpretată ca reprezentând 
probabilitatea ca o persoană de o anumită vârstă, sex şi rasă să facă 
parte din forţa de muncă. Rata de ocupare reprezintă raportul dintre 
populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat 
procentual.  

Rata şomajului este un indicator prin intermediul căruia se 
măsoară intensitatea şomajului, calculându-se sub forma unui raport 
între numărul de şomeri şi populaţia de referinţă (de obicei ponderea 
şomerilor în populaţia activă). Statistica lunară a şomajului indică nu 
numai suma totală a şomerilor din economie şi rata şomajului, dar şi 
care grupuri suferă cel mai mult de pe urma şomajului. Şomajul nu 
este distribuit uniform. Există unele categorii de persoane 
defavorizate  care se confruntă cu mari dificultăţi de intrare pe piaţa 
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muncii. Tipic, adolescenţii care abia aşteaptă să intre pe piaţa muncii 
întâmpină cele mai mari dificultăţi în găsirea (şi păstrarea) unui loc 
de muncă şi este cel mai probabil să devină şomeri. Conform 
statisticii, cei mai loviţi de spirala şomajului sunt muncitorii 
necalificaţi sau slab calificaţi, cei mai puţin educaţi, tinerii, femeile, 
persoanele în vârstă.  

 Ocupabilitatea, respectiv probabilitatea ieşirii din şomaj şi 
integrării în activitate a unui şomer într-un anumit interval de timp 
este, la rândul ei, inegală, dependentă de o mulţime de condiţii: 
durata şomajului (mai mare pentru şomerii de lungă durată, 
descurajaţi); trecutul profesional al şomerilor şi nivelul lor de 
pregătire, structura pe sexe şi pe grupe de vârstă a şomerilor; tipul de 
loc de muncă solicitat etc.  
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The global financial crisis has affected all sectors of the economy 

and financial markets, which resulted in a reduction of income. In this 
context, was raised the system of National Medical Insurance, which is 
presented in this article as an example of activity AT CNAM Cahul. This 
area has suffered significant reduction in financing the provision of health 
services. 

 
Мировой финансовый кризис затронул все сферы 

деятельности населения. В той или иной мере ощутили его 
негативное влияние, как частные страховые компании, так и 
Национальная Медицинская Страховая Компания (НМСК).  Как 
известно основными задачами, для выполнения которых и была 
создана данная компания, являются – обеспечение населения 
качественными медицинскими услугами в пределах, 
предусмотренных Единой Программой, а  так же эффективное  
управление финансовыми средствами специальных фондов 
обязательного медицинского страхования. 

 2009 год в Республике Молдова ознаменовался глубоким 
кризисом, как в политическом, так и в экономическом плане.  
Естественно была затронута в некоторой мере и система 
обязательного медицинского страхования, начавшая 
действовать по всей территории Молдовы с 2004 года.  С 
каждым последующим годом  объём финансовых ресурсов 
неуклонно увеличивался, а соответственно рос и перечень 
медицинских услуг, ставших доступными большинству 
населения.  

В целом,  общие тенденции развития прослеживаются как 
на национальном, так и на региональном уровне. 
Финансирование оказания медицинской помощи через систему 
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обязательного медицинского страхования может быть 
рассмотрено на примере одного из территориальных Агентств 
Национальной Медицинской Страховой Компании, а именно на 
примере Кагульского Территориального Агентства 
НМСК.(диаграмма 1) 

Как видно из приведённых данных,  в течение последних 
пяти лет финансирование районных больниц Кагула и 
Кантемира  увеличилось практически вдвое. 

 
Диаграмма 1 

Анализ финансирования медицинской помощи при 
госпитализации в районных больницах Кагула и Кантемира 

за 2005-2009 гг. (тыс.лей) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 

Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 
Однако эти данные отражают лишь запланированные 

суммы, предназначенные для оказания квалифицированной 
медицинской помощи, указанные в ежегодно заключаемых с 
НМСК контрактах,  но ни в коей мере не отражают эффективное 
использование этих сумм, что будет рассмотрено  чуть ниже. 

Кроме оказания медицинской помощи при 
госпитализации, наиболее дорогостоящей и трудоёмкой, 
различают первичную медицинскую помощь на уровне Центров 
Семейных Врачей (ЦСВ),  а также лечение на дому,  либо 
амбулаторное лечение. В данных видах оказания медицинской 
помощи пациентам наблюдается похожая ситуация, что может 
быть продемонстрировано следующими диаграммами 
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Диаграмма 2 
Анализ финансирования амбулаторной медицинской 

помощи в ЦСВ городов Кагула и Кантемира за 2005-2009 
гг.(тыс. лей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 

Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 
Как видно из данной диаграммы, в 2009 году объём 

финансирования увеличился в г.Кагуле практически в 5 раз по 
сравнению с  уровнем 2005 года, и почти в 4 раза в г.Кантемире. 
Кроме того, Кагульское территориальное Агентство НМСК 
имеет положительный опыт долгосрочного сотрудничества с  
муниципальным предприятием  „Cavorismed” в плане оказания 
застрахованным лицам стоматологической медицинской 
помощи, что, однако не повлекло к значительному увеличению 
объемов финансирования данного учреждения. 

И одна из самых крупных статей финансирования из 
фондов НМСК – первичная медицинская помощь.  В последние 
годы значительные усилия были направлены на увеличение 
эффективного финансирования  создания Центров Семейных 
Врачей с высококвалифицированным персоналом и 
современным оборудованием. Динамику финансирования 
данной сферы медицинского страхования можно проследить в 
следующей диаграмме. 
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Диаграмма 3 
Анализ финансовых дотаций на первичную 

медицинскую помощь по Кагульскому району за 2005-
2009гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 

Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 
Исходя из вышеприведённых данных, можно заметить 

стабильный рост финансирования  оказания первичной 
медицинской помощи с 10,3 тыс лей в 2005 году до 29,5 тыс. лей 
в 2009, что составило общее увеличение почти в 3 раза. 
Похожая тенденция наблюдается и в отношении предоставления 
компенсационных лекарств. 

Однако, несмотря на постоянное увеличение 
финансирования, результаты деятельности медицинских 
учреждений Кагульского района в некоторых областях 
оставляют желать лучшего. 

Если рассмотреть денежные потоки между НМСК, 
фондами обязательного медицинского страхования и 
медицинскими учреждениями, можно заметить ряд грубых 
нарушений  в использовании денежных средств  на оказание 
медицинской помощи застрахованным лицам.  

Итак, из 105,386 тыс. чел. населения Кагульского района, 
застрахованными являются 78,091 тыс. чел., или 74,1%, что в 
принципе соответствует  средним показателям по другим 
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районам. К примеру, в Кантемирском районе из 52,969 тыс.чел. 
населения застраховались  37,873 тыс.чел. или 71,5%.(таблица 1) 

 
Таблица 1 

Структура застрахованных лиц  по Кагульскому и 
Кантемирскому районам за 2009 год( по данным 
КагульскогоТерриториального Агенства НМСК)  

 Название категории 

Кагульск
ий р-он 
(населен

ие - 
105386) 

Канте
мирски
й р-он 
(насел
ение - 
52969) 

Всего 
(население
- 158355) 

1 Трудоустроенные лица 24618 9894 34512 

2 Учащиеся вторичного 
профессионального обучения 

1186 728 1914 

3 Студенты высших учебных 
заведений на дневном обучении 

2906 1561 4467 

4 Инвалиды  3660 1905 5565 

5 Пенсионеры  16066 7797 23863 

6 Официально зарегистрированные 
безработные 

164 86 250 

7 Учащиеся средних специальных 
заведений 

1603 765 2368 

8 Частные нотариусы и адвокаты 33 3 36 

9 Беременные  1159 604 1763 

10 Лица, ухаживающие за детьми 
инвалидами 1 группы 

49 27 76 

11 Многодетные мамы 34 51 85 

12 Лица, застрахованные в 
индивидуальном порядке 

1156 551 1707 

Всего  52651 23974 76625 

Дети в возрасте до 18 лет 25440 13899 39339 

Всего застрахованных лиц 78091 37873 115964 

Процент застрахованных 
лиц 

74.1 71.5 73.2 
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Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 
Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 

К тому же из этих 74,1 % и 71.5% лишь малая часть 
являются активными плательщиками страховых взносов в 
фонды обязательного медицинского страхования, что может 
быть представлено в следующей таблице. 

Таблица 2 
Доходы, перечисленные в фонды обязательного 

медицинского страхования из Кагульского и Кантемирского 
районов за 2009 год 

тыс.лей. 
Категории плательщиков Кагульск

ий район 
Канте
мирск
ий 
район 

Всего 

В виде процентных взносов из 
заработной платы 
(трудоустроенные лица) 

24653,6 8634,5 
33288,
1 

В виде фиксированной суммы 
(физические лица) 

1685,4 758,5 2443,9 

Общий итог 
26339,0 9393,0 

35732,
0 

Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 
Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 

К сожалению, индивидуальных взносов, собранных от 
продажи полисов обязательного медицинского страхования и 
перечисленных страховых взносов из заработной платы не 
достаточно для финансирования медицинского обслуживания 
всего населения данной территории. Известна общепринятая 
практика поддержки государством определённых слоёв 
населения в плане оплаты стоимости полиса обязательного 
медицинского страхования, которая нашла конкретное 
применение в перечислении денежных средств на счета 
территориальных агентств НМСК в зависимости от количества 
нуждающихся лиц в каждом отдельном районе. Таким образом, 
структура денежных сумм, полученных для финансирования 
медицинских учреждений Кагульского и Кантемирского 
районов, выглядит следующим образом: 
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Диаграмма 4 

Кагульский район

Работники и

работодатели

24653,6 тыс.лей,

42%

Застрахованные в

индивидуальном

порядке 1658,4

тыс.лей, 3%

Госбюджет 32183,9

тыс.лей, 55%

 
 

          

Кантемирский район

Работники и

работодатели

8634,5 тыс.лей,

29%

Застрахованные в

индивидуальном

порядке 758,5

тыс.лей, 3%

Госбюджет 20901,1

тыс.лей, 68%

 
 
 
Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 

Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 
Как видно из приведённых данных, более 50% в 

Кагульском и практически 70% в Кантемирском районе от 
запланированных сумм контрактов приходится на оплату из 
государственного бюджета, доля же работников и 
работодателей сравнительно невелика 42% для Кагульского и 
29% для Кантемирского районов, и совсем небольшой процент 
составляет доля от продажи индивидуальных полисов – всего по 
3% в каждом районе.  

Стоит отметить, что на конец 2009 года значительно 
возросла задолженность экономических агентов перед фондами 
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обязательного медицинского страхования и составила 200,9 тыс. 
лей ( 83,9 тыс.лей по Кагульскому району и 117 тыс. лей по 
Кантемирскому), достигнув рекордного уровня для данной 
территории за все годы существования в Республике Молдова 
системы обязательного медицинского страхования. Для 
сравнения в 2008 году этот показатель составил всего 79,2 тыс. 
лей(45,8 тыс.лей по Кагульскому району и 33,4 тыс. лей по 
Кантемирскому). Именно через рост задолженности 
экономических агентов находит своё выражение экономический 
кризис, затронувший республику в 2009 году.  

В целом, система финансирования медицинских 
учреждений из фондов обязательного медицинского 
страхования пока не демонстрирует явных доказательств 
кризисного страхования, однако первые признаки уже налицо: 
как отмечалось выше, рост задолженности экономических 
агентов перед фондами обязательного медицинского 
страхования, уменьшение количества работающего населения, а 
соответственно и поступлений в вышеуказанные фонды, а также 
изменение других показателей, которые будут рассмотрены 
далее. 

Одновременно с ежегодным ростом финансирования 
медицинских учреждений, направленным на увеличения 
полноты и качества, предоставляемых по полису медицинских 
услуг наблюдалось и значительное увеличение заработной 
платы врачей и медицинского персонала. Если в период 2004-
2006 годов средняя заработная плата врачей  в районах 
составляла около 2000-2500 лей, то на данный момент этот 
показатель значительно увеличился. 

 
 
 

Таблица 3 
Среднемесячная заработная плата (к оплате) по 

категориям персонала по Кагульскому и Кантемирскому 
районам за 2009 год  

лей 
Виды медицинской помощи N

r. 
d/

Наимено
вание 

единицы  Первичная Амбулаторн Медицинска
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медицинска
я помощь 

ая 
медицинска

я помощь 

я помощь 
при 

госпитализа
ции 

o персонал
а 

Кагул Кант
емир 

Кагул Канте
мир 

Кагул Канте
мир 

 1 Админист
ративный 
персонал 

8884 7032 4773 6468 6455 5612 

2 Врачи  5725 8415 2247 3180 3846 6059 

3 Средний 
медицинс
кий 
персонал 

2622 2340 1476 1776 1872 2441 

4 Санитарн
ый  
медперсо
нал 

1361 977 990 889 1214 1002 

5 Другой 
персонал 

2256 1887 1409 1649 1339 1452 

Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 
Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 

 
Как видно из данных таблицы, заработная плата врачей в 

2009 году составляла от 5725 до 8415 лей в Кагульском и 
Кантемирском Центрах Семейных Врачей соответственно. 
Немного ниже данный показатель в районных больницах – 3846 
и 6059 лей. Меньше всего получают врачи амбулаторных 
отделений, так называемых дневных стационаров – от 2247 до 
3180 лей. Значительный диссонанс в оплате врачей в 
рассматриваемых районах объясняется острой нехваткой 
квалифицированных кадров в Кантемирском районе, поскольку 
на одного средневзятого врача приходится намного больше 
застрахованных пациентов, а соответственно и пролеченных 
случаев. Поскольку заработная плата врачей напрямую зависит 
от количества пролеченных случаев, стоило бы ожидать и 
увеличения качества предоставляемых услуг, однако такого 
практически не наблюдается, особенно в Кагульском районе.  
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Известно, что суммы финансовых средств, выделяемые 
Территориальным Агентством НМСК на оплату медицинских 
услуг, устанавливаются на контрактной основе в зависимости от 
заявленных медучреждением пролеченных случаев.  При  
расчётах количества пролеченных случаев было бы правильно 
отталкиваться от реального числа застрахованного населения 
(потенциальных пациентов) и возможностей имеющегося штата 
семейных врачей. Однако, администрация как Кагульского 
ЦСВ, так и районной больницы, при заявке предполагаемого 
количества будущих предоставленных услуг, исходит при 
расчете заявляемых пролеченных случаев, как правило, из 
желания проведения ремонта, либо покупки какого-нибудь 
оборудования, либо необоснованного увеличения заработной 
платы  сотрудникам, и предоставляют Территориальному 
Агентству   завышенные  сметы расходов на оказание данных 
услуг. Поэтому, ежегодно при заключении  контрактов между 
вышеуказанными медицинскими учреждениями и Кагульским 
Территориальным Агентством НМСК, последнее вынужденно 
сокращать количество заявленных пролеченных случаев 
примерно на 20-30%, отталкиваясь от реальных статистических 
данных за прошлый год. Примером могут послужить данные 
НМСК по динамике выполнения контракта Кагульским ЦСВ по 
дневному стационару за последние 3 года (диаграмма 5). 

 
Диаграмма 5 

Выполнение контракта Кагульским ЦСВ по дневному 
стационару за 2007-2009 годы 
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Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 
Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 

Как видно из данных диаграммы в 2008 году было 
заявлено 4953 пролеченных случая, из которых были оплачены 
лишь 4875, то есть на 78 случаев меньше. В 2009 году данная 
ситуация ещё более усложнилась: из заявленных 9100 реально 
было пролечено лишь 7254 случая, что на 1846 случаев меньше. 
Это говорит о неэффективном планировании и использовании 
финансовых средств, направленных на улучшение здоровья 
населения. Причиной этого послужило игнорирование 
администрацией ЦСВ и медицинскими работниками оказания 
такой услуги амбулаторного лечения как «медицинский уход на 
дому» (диаграмма 6). 

 
Диаграмма 6 

Выполнение контракта Кагульским ЦСВ и 
Кантемирским ЦСВ по статье «медицинский уход на дому» 

в 2009 году 
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Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 
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стационара Кагульского ЦСВ из возможных 3600 посещений на 
дому амбулаторных больных осуществило только1242 или 
34,5%, из которых большая часть, 750 посещений не была 
подтверждена документально  и соответственно не была 
оплачена. Исходя из этого, можно сделать вывод, что из-за 
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застрахованное население Кагульского района  было ущемлено 
в получении такого рода медицинской помощи, а Центр 
Семейных Врачей нерационально использовал выделенные  
финансовые средства, что привело к потери более 598,1 тыс.лей. 
Что касается Кантемирского Центра Семейных Врачей, то здесь 
наблюдается полное и эффективное выполнение 
запланированных случаев оказания медицинской помощи на 
дому. 

В 2009 году для компенсационных медикаментов было 
выделена из фондов обязательного медицинского страхования 
сумма в 2755 тыс.лей, в том числе для Кагульского района 
1738,4 тыс.лей и для Кантемирского района – 1016,6 тыс.лей. К 
сожалению, процент использования предусмотренных 
финансовых средств  сравнительно невелик: по Кагульскому 
району он составил – 65,8%, а по Кантемирскому -  77,7%, что 
также позволяет сделать соответствующие выводы о 
неэффективности использования медицинскими учреждениями 
фондов обязательного медицинского страхования. 
Что касается оказания медицинской помощи при 
госпитализации в Кагульской районной больнице, то показатели 
эффективности финансирования и использования 
запланированных денежных средств в данном медицинском 
учреждении значительно ниже, чем в других районах 
республики.  

Диаграмма 8 
Выполнение контракта Кагульской районной больницей по 

оказанию больничной медицинской помощи за 2009 год 
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Источник: Darea de seama privind activitatea Agenţiei 
Teritoriale Cahul a CNAM în anul 2007, 2008, 2009. 

Практически ежегодно  в Кагульской районной больнице 
снижалось количество запланированных пролеченных случаев, 
которые также не выполнялись полностью. Наблюдается 
тенденция снижения эффективности использования  солидной 
материально-технической базы  районной больницы, а так же 
тенденция снижения заполнения пациентами имеющихся 
койко–мест, и как следствие – ежегодные денежные потери в 
размере 1088,4 тыс.лей(2009 год) 

Кроме этого,  пациенты данного медицинского 
учреждения вынуждены покупать выписанные врачом 
медикаменты за собственные средства, в то время как по статье 
«Медикаменты» сформировалась огромная экономия в 1,4 
миллиона лей, а на складах находятся лекарственные средства 
на сумму в 629,9 тыс.лей.  Эта неординарная ситуация, 
характерная только для Кагульской районной больницы, 
возникла из-за некомпетентного управления денежными 
средствами, плохой организации тендеров на поставку 
необходимых лекарственных средств, а так же в связи с частой 
сменой руководства больницы из политических соображений, 
что всё вместе и привело к упадку когда-то очень 
квалифицированной медицинской помощи. 

Восстановить и увеличить объём предоставляемых 
больницей медицинских услуг в условиях финансового кризиса, 
является сложной задачей, как для Территориального Агентства 
НМСК, так и для администрации больницы. Практикуемое в 
предыдущие годы, 20-30% увеличение финансирования всех 
видов медицинской помощи, в 2010 году останется на уровне 
прошлого 2009 года.  

Таким образом,  для предоставления застрахованным 
лицам  медицинских услуг  в рамках Единой Программы 
обязательного медицинского страхования в 2010 году было 
запланировано для Кагульского Центра Семейных Врачей 
29198,8 тыс.лей, для Кантемирского ЦСВ – сумма в размере 
14761,7 тыс.лей, для Кагульской и Кантемирской районных 
больниц – 28490,3 тыс. лей и 15261,7 тыс.лей соответственно, 
что примерно равняется уровню финансирования прошлого 
года. 
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К тому же, из-за снижения в 2009 году среднемесячной 
заработной платы по республике снизилась стоимость полиса 
обязательного медицинского страхования с 2638 лей до 2478 
лей. Ещё одной из антикризисных мер НМСК можно считать 
предоставление 75% скидки  владельцам земель 
сельскохозяйственного назначения при покупке полиса до 31 
марта для более полного покрытия населения республики 
доступной медицинской помощью. 

И в заключение, можно отметить необходимость создания 
и хорошие будущие перспективы развития взаимовыгодных 
контрактных отношений Национальной Медицинской 
Страховой Компании не только с имеющимися районными 
больницами и Центрами Семейных Врачей, но и с частными  
оздоровительными центрами, для создания конкурентной среды 
в сфере оказания медицинских услуг. Это позволит более 
экономно расходовать фонды обязательного медицинского 
страхования  и оказывать населению более качественные 
медицинские услуги. 
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ASPECTE PRIVIND PARTICULARITĂŢILE 
CALCULĂRII COSTULUI PRODUSELOR EDITORIALE 

 
Rita LUNGU,  

Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă 
 

La classification des consommations de l’entreprise a un caractère 
obligatoire pour tous les agents économiques. Parce que les entreprises 
éditoriales-polygraphiques déroulent une activité spécifique, les opérations 
desquelles ne pouvaient pas être enregistrées dans la comptabilité, apparaît 
la nécessité de la classification des consommations par les articles de 
calculation ensemble avec leurs particularités. 

Dans cet article on décrit les particularités du calcul du coût  de 
produits éditoriaux. 

 
Calcularea costului produselor editoriale reprezintă una din 

principalele întrebări ale organizării evidenţei la edituri. Gruparea 
consumurilor pe articole de calculaţie permite obţinerea informaţiei 
privind consumurile efectuate atît pe subdiviziuni structurale aparte 
cît şi pe tipuri de produse fabricate sau servicii concrete numite 
comandă. 

Sa analizăm particularităţile calculării costului produselor 
(lucrărilor, serviciilor) la întreprinderile cu activitate editorială. 

Costul produselor editoriale reprezintă consumurile legate de 
fabricarea produselor editoriale exprimate în formă bănească. 
Consumurile privind fabricarea ediţiei, incluzînd consumurile 
privind pregătirea ediţiei şi lucrările poligrafice formează costul de 
producţie. La rândul său, costul de producţie şi cheltuielile legate de 
realizare formează costul total al ediţiei.  

La întreprinderile cu activitate editorială sînt stabilite metode 
unice de calculare şi evidenţă a consumurilor legate de fabricarea 
produselor editoriale. 

Gruparea consumurilor pe articole de calculaţie se face în 
dependenţă de procesul tehnologic de fabricare a produsului şi pe 
locuri de apariţie. 

În scopul planificării, evidenţei şi calculării costului 
produselor (lucrărilor, serviciilor) editoriale se recomandă de utilizat 
următoarele articole de calculaţie: 

- consumuri privind onorariul de autor; 



 262 

- consumuri privind onorariul pentru lucrările artistice şi 
grafice; 

- consumuri privind lucrările poligrafice; 
- consumuri de materiale; 
- consumuri de redacţie; 
- consumuri indirecte de producţie ale editurii; 
- pierderi din rebuturi. 
Condiţiile specifice ale activităţii întreprinderilor editorial-

poligrafice necesită evidenţierea în contabilitate a consumurilor 
legate de fabricarea coperţilor. Astfel, în cazul cînd se fabrică ediţie 
cu copertă tare, se alcătuiesc calculaţii aparte pentru coperţi pe 
următoarele articole: [1] 

- consumuri de hîrtie pentru lipirea coperţilor; 
- consumuri de carton; 
- consumuri de materiale pentru copertare; 
- consumuri de piese de schimb şi semifabricate cumpărate; 
- consumuri privind lucrările poligrafice; 
- pierderi din rebuturi. 
Să analizăm mai detaliat fiecare din articolele de calculaţie a 

producţiei (lucrărilor, serviciilor) editoriale. 
Consumuri privind onorariul de autor. În acest articol se 

includ sumele onorariului de autor cu contribuţiile la asigurările 
sociale de stat şi medicale obligatorii calculate: 

- autorului sau grupei de autori pentru operele literare şi 
ştiinţifice; 

- traducătorilor, autorilor culegerilor de opere literare, care 
reprezintă dreptul de autor al cuiva, cu condiţia respectării de către 
autor a dreptului de autor; 

- autorilor altor opere derivate, redactorilor controlori, 
autorilor de culegeri de opere, care nu reprezintă obiectul unui drept 
de autor (documente oficiale, opere de creaţie populară), operele a 
căror termen a dreptului de autor a expirat; 

- autorilor străini, posesorilor sau succesorilor de drept; 
- autorilor bibliografiei cărţii; 
- agenţilor literari şi agenţiilor literare; 
Consumurile privind onorariul de autor pentru operele literare 

şi ştiinţifice se calculează reieşind din volumul colilor de autor plătite 
şi tariful onorariului conform contractelor de autor. Pentru calculul 
consumurilor privind onorariul de autor pe tipuri de opere este 
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raţional de utilizat tarife medii ponderate ale onorariului de autor, 
stabilite conform planului tematic şi tarife contractuale pentru fiecare 
coală a fiecărei opere, luând în consideraţie adaosul suplimentar 
pentru imprimare suplimentară, reeditare şi alte condiţii adăugătoare 
prevăzute în contract. 

Consumuri privind onorariul pentru lucrările grafice şi 
artistice. În acest articol se includ consumurile privind onorariul cu 
contribuţiile sociale de stat şi medicale obligatorii calculate: 

- pictorilor – pentru oformarea artistică şi ilustrarea ediţiei; 
- graficienilor – pentru lucrările grafice; 
- fotografilor – pentru lucrările fotografice; 
- retuşorilor – pentru retuşare artistică; 
- altor specialişti analogi. 
Aceste consumuri se calculează conform planului tematic de 

fabricare a literaturii, conform planului de oformare artistică şi 
grafică a operelor şi conform tarifelor stabilite pentru fiecare operă în 
parte pe baza contractelor încheiate. 

În calitate de documente primare pentru plata onorariului de 
autor şi onorariului pentru lucrările artistice şi grafice servesc: [3] 

- contractele editoriale (contractul editorial reglează relaţiile 
dintre editură şi autorii operelor (inclusiv celor derivate), 
traducătorii, autorii şi pictorii ediţiilor neperiodice); 

- contractele de muncă (reglează relaţiile dintre editură şi 
autorii ilustraţiilor, desenelor tehnice, hărţilor şi executanţii altor 
lucrări legate de oformarea artistică şi grafică a operei); 

- calcule, efectuate de redacţii, pe baza cărora întocmesc 
borderoul de calcul a onorariului de autor şi a onorariului pentru 
lucrările artistice şi grafice; 

- ordine de plată a sumelor onorariului de autor şi onorariului 
pentru lucrările artistice şi grafice. 

Consumuri privind lucrările poligrafice. În acest articol se 
includ consumurile legate de efectuarea tuturor lucrărilor privind 
executarea comenzii de către întreprinderea poligrafică (sau de către 
grupul de întreprinderi poligrafice) la preţuri contractuale fără 
calcularea taxei pe valoarea adăugată. 

Aceste consumuri deţin un rol semnificativ în costul producţiei 
editoriale. Mărimea lor planificată se determină reieşind din planul 
tematic de fabricare a literaturii, de oformare artistică şi grafică a 
operei şi preţurile contractuale de fabricare a operei. Totuşi, mărimea 
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efectivă a consumurilor este condiţionată, într-o măsură 
considerabilă, de organizarea raţională a asigurării tehnice a 
procesului tehnologic la întreprinderile poligrafice şi la edituri, care 
asigură posibilitatea implementării unor standarde noi şi respectarea 
celor existente şi aplicarea tehnologiei progresive. Aceasta permite 
reducerea duratei ciclului editorial-poligrafic de executare a 
comenzii şi, respectiv, micşorarea mărimii consumurilor editurii 
privind lucrările poligrafice. 

În calitate de documente primare pentru reflectarea în 
contabilitate a consumurilor privind lucrările poligrafice pot servi: 
[3] 

- contractele cu întreprinderile poligrafice de executare a 
lucrărilor privind fabricarea producţiei tipărite cu anexe. În anexe se 
indică tipul ediţiei, operei, volumul ei în coli de tipar, formatul, 
tirajul, coloritul, tipul coperţii şi coloritul ei, tipul ediţiei-original 
închipuit, hârtia utilizată pentru executarea comenzii (carton, 
materiale pentru copertare) şi normele lor de consum, şi de 
asemenea, sursa de aprovizionare cu materiale poligrafice (editura 
sau întreprinderea poligrafică); 

- procese verbale de coordonare a preţurilor contractuale a 
lucrărilor efectuate de întreprinderea poligrafică; 

- ordine de plată, eliberate de întreprinderile poligrafice; 
- conturi-facturi întocmite pentru lucrările poligrafice 

îndeplinite; 
- foia de însoţire de predare a tirajului. 
Consumuri de materiale. În acest articol se includ 

consumurile de hîrtie, carton, peliculă, materiale de copertat şi alte 
materiale. Consumurile de materiale se calculează reieşind din 
necesitatea lor în expresie naturală în corespundere cu normele de 
consum pentru o unitate de evidenţă a produselor editoriale. 

Totodată, cantitatea de hârtie şi carton se ţine la evidenţă în 
unităţi de greutate (tone), iar a materialelor de copertat şi altor 
materiale în unităţi de greutate sau unităţi de lungime (metri). 

În elementul „Consumuri de materiale” la întreprinderile 
poligrafice se includ consumurile: [2] 

- de materiale utilizate pentru fabricarea producţiei editoriale 
(hârtie, carton, materiale de copertat ş.a.), pentru asigurarea 
procesului editorial, pentru necesităţi gospodăreşti (întreţinerea şi 
exploatarea mijloacelor fixe cu destinaţie de producţie  ş.a.); 
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- de piese de schimb şi materiale de consum utilizate pentru 
reparaţia utilajului, instrumentelor, dispozitivelor şi inventarului de 
producţie; 

- piese de completare şi semifabricate utilizate pentru 
fabricarea producţiei editoriale sau care necesită prelucrare 
suplimentară în cadrul editurii; 

- de combustibil şi energie de toate tipurile; 
- pentru lucrări şi serviciile cu caracter de producţie, 

îndeplinite de organizaţii-terţe sau de întreprinzătorii individuali. La 
lucrările (serviciile) cu caracter de producţie se atribuie lucrările 
îndeplinite separat pentru pregătirea ediţiei (lucrării), deservirea 
mijloacelor fixe, serviciile de transport ş.a.m.d. 

Necesarul de hârtie, carton, materiale de copertat şi alte 
materiale în unităţi naturale se determină pentru fiecare tip de 
literatură, denumire sau serie, pe sorturi sau numere de hârtie.[3] 

Materialele utilizate de întreprindere poligrafică la executarea 
comenzii editurii privind fabricarea producţiei tipografice, pot fi 
proprietatea: 

- întreprinderii poligrafice; 
- editurii. 
Sursa de aprovizionare a comenzii cu materiale poligrafice 

(editura sau întreprinderea poligrafică) se stabileşte la încheierea 
contractului privind efectuarea lucrărilor poligrafice pentru 
fabricarea producţiei tipărite, ceea ce determină specificul 
contabilităţii materialelor la editură pentru a anumită comandă. 

Consumurile legate de procurarea materialelor se reflectă 
reieşind din costul lor efectiv în corespundere cu S.N.C. 2 „Stocuri 
de mărfuri şi materiale”. 

Costul efectiv al materialelor procurate se socoate suma 
consumurilor legate de procurarea lor, cu excepţia TVA şi altor 
impozite deductibile. La consumurile legate de procurarea 
materialelor se referă consumurile materialelor la preţul de 
cumpărare, cheltuielile de transport-aprovizionare şi consumurile 
legate de aducerea materialelor în stare de funcţionare. 

Suma consumurilor de materiale se diminuează cu suma 
deşeurilor recuperabile luate la evidenţă. Prin deşeuri recuperabile se 
înţeleg reziduurile de materiale, semifabricate şi alte tipuri de 
materiale ale editurii, obţinute în procesul de fabricare a producţiei 



 266 

editoriale (de executare a lucrărilor, de prestare a serviciilor), care 
parţial şi-au pierdut calităţile de consum a materialelor iniţiale. 

Pentru contabilitatea materialelor la întreprinderile editorial-
poligrafice se utilizează contul sintetic 211 „Materiale”. Astfel de 
materiale ca hârtia, cartonul, materialele de copertat, semifabricatele, 
piesele de asamblat şi alte materiale care aparţin editurii cu drept de 
proprietate se reflectă în contabilitate în debitul subconturilor 
corespunzătoare ale contului 211 „Materiale”. Consumul efectiv de 
materiale pentru fabricarea produselor (lucrărilor, serviciilor) 
editoriale se reflectă în creditul contului 211 „Materiale” în 
corespondenţă cu conturile de evidenţă a consumurilor de producţie 
(811 „Activităţi de bază”, 812 „Activităţi auxiliare”, 813 „Consumuri 
indirecte de producţie”). 

La efectuarea decontărilor cu furnizorii, procurarea hârtiei, 
cartonului şi materialelor de copertat în ziua intrării lor în depozitul 
întreprinderii editorial-poligrafice se contabilizează cu ajutorul 
formulei contabile: 

Dt 211 „Materiale” 
Ct 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 
Pentru reflectarea în contabilitate a materialelor intrate şi 

înregistrate în debitul contului 211 „Materiale” se utilizează factura 
fiscală întocmită de furnizor. 

Hârtia, cartonul şi materialele de copertat, care aparţin editurii 
şi sînt transmise întreprinderii poligrafice spre prelucrare, în baza 
bonului de consum (de eliberare a materialelor de la depozit) se 
reflectă la preţuri contractuale, întocmindu-se formula contabilă: 

Dt 2117 „Materiale transmise spre prelucrare” 
Dt 2111 „Materii prime şi materiale de bază” 
Drept bază pentru reflectarea în contabilitate a consumurilor 

de hârtie, carton, materiale de copertat şi alte materiale servesc 
rapoartele întreprinderilor poligrafice privind consumul materialelor 
pentru o comandă (indiferent de faptul cui aparţine dreptul de 
proprietate asupra acestor materiale – întreprinderii poligrafice sau 
editurii), controlate şi aprobate de editură. 

Consumurile de hârtie, carton, materiale de copertat şi alte 
materiale, care se ţin la evidenţă pe subconturile corespunzătoare ale 
contului de bilanţ 211 „Materiale” se includ în consumurile de 
producţie cu ajutorul formulei contabile: 

Dt 811 „Activităţi de bază” 
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Dt 812 „Activităţi auxiliare” 
Dt 813 „Consumuri indirecte de producţie” 
Ct 211 „Materiale” 
Consumul materialelor din creditul contului 211 „Materiale” 

în debitul conturilor de evidenţă a consumurilor de producţie a 
produselor (lucrărilor, serviciilor) editorial-poligrafice se face în baza 
rapoartelor întreprinderilor poligrafice privind consumul materialelor 
pentru o comandă (de hârtie, carton şi materiale de copertat) sau în 
baza ordinului de eliberare (transfer intern a materialelor). 

Deşeurile recuperabile, apărute în procesul de producţie, 
micşorează suma consumurilor de materiale ale editurii. Aceste 
deşeuri se înregistrează la valoarea realizabilă netă cu ajutorul 
formulei contabile: 

Dt 211 „Materiale” 
Ct 811 „Activităţi de bază” 
Printre altele, la consumurile de materiale se referă purtătorii 

magnetici – dischete, compact discuri, casete audio şi video ş.a. 
Consumuri de redacţie. În acest articol se includ: 
- consumuri privind retribuirea muncii cu contribuţiile 

obligatorii la asigurarea socială şi medicală şi asigurarea benevolă a 
personalului de producţie al redacţiei atât din statele editurii cît şi din 
afara ei; 

- consumuri privind deplasarea redactorilor, legate de ediţii 
concrete; 

- consumuri privind reparaţia utilajului, uzura mijloacelor fixe 
cu destinaţie de producţie; 

- consumuri de materiale, hîrtie pentru tehnica de copiat şi 
computerizată pentru pregătirea originalelor de autor şi de editură; 

- consumuri de întreţinere a secţiei (sectorului) care se ocupă 
cu pregătirea machetelor-original; 

- consumuri privind plata serviciilor organizaţiilor 
cartografice, biroului şi arhivelor de artă plastică, arhivelor, inclusiv 
arhivelor foto, fotolaboratoarelor ş.a. 

În componenţa personalului de producţie al redacţiei se includ: 
- redactorii de toate categoriile (incluzînd cei artistici şi 

tehnici), jurnaliştii, corespondenţii, fotocorespondenţii, fotografii; 
- laboranţii, corectorii, operatorii culegerii electronice şi 

paginării (punerii în pagină); 
- designerii, graficienii ş.a. 
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- şefului redacţiei tehnice, redacţiei (secţiei) de oformare 
artistică, de corectare, fotolaboratorului, secţia de pregătire şi 
retipărire a originalelor; 

- redactorii şefi ai revistelor, secretarii responsabili, redactorii 
responsabili de ediţii. 

Consumurile care pot fi incluse direct în costul ediţiei 
(fabricarea originalelor machete, redactarea de către colaboratorii 
externi) se determină pentru fiecare ediţie concret. 

Consumurile care nu pot fi incluse direct în cost se determină 
proporţional volumului ediţiei în coli de autor sau proporţional 
salariului direct sau prin altă metodă, prevăzută de politica de 
contabilitate a editurii. 

Evidenţa sintetică a consumurilor de redacţie se ţine de către 
editură cu ajutorul contului 812 „Activităţi auxiliare”. 

Consumurile întreprinderilor editorial-poligrafice, legate de 
întreţinerea aparatului de conducere al editurii se includ în articolul 
„Consumuri indirecte de producţie ale editurii”. În acest articol se 
includ: 

- consumuri privind retribuirea muncii personalului de 
conducere al editurii (cu excepţia personalului redacţiei), cum ar fi 
consumuri privind retribuirea muncii directorului redacţiei de cărţi şi 
reviste,  

- consumuri privind contribuţiile obligatorii la asigurarea 
socială şi medicală calculate la suma consumurilor privind retribuirea 
muncii personalului de conducere al editurii (cu excepţia 
personalului redacţiei); 

- consumuri privind deplasările şi călătoriile de serviciu ale 
personalului editurii (cu excepţia personalului redacţiei); 

- consumuri de întreţinere a autoturismului; 
- consumuri tipografice; de papetărie, telegrafice şi poştale 

pentru scopuri administrative; 
- consumuri privind convorbirile telefonice, abonarea la 

ediţiile periodice şi informative, privind întreţinerea şi reparaţia 
clădirilor, construcţiilor, inventarului, tehnicii editoriale; 

- consumuri privind uzura calculată mijloacelor fixe, precum şi 
consumurile privind arenda şi întreţinerea încăperilor şi curţilor 
(aprovizionarea cu apă, încălzirea, iluminatul, curăţenia ş.a.); 

-  consumuri de asigurare a pazei (inclusiv, a celei 
antiincendiare)  secţiei; 
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- consumuri de pregătire a cadrelor; 
- contribuţii în rezerve privind plata premiilor anuale pentru 

vechime în muncă, consumurilor viitoare privind reparaţia 
mijloacelor fixe, privind plata concediilor anuale; 

- alte consumuri. 
Evidenţa consumurilor indirecte de producţie ale editurii se 

ţine cu ajutorul contului 813 „Consumuri indirecte de producţie” în 
corespundere cu nomencatura corespunzătoare: 

Toate aceste consumuri enumerate se reflectă în debitul 
contului 813 „Consumuri indirecte de producţie” în corespondenţă cu 
diferite conturi de activ şi de obligaţiuni. 

La sfârşitul lunii consumurile din debitul contului 813 
„Consumuri indirecte de producţie” se includ în consumurile 
activităţii de bază legate de fabricarea producţiei (lucrărilor, 
serviciilor) editoriale cu ajutorul formulei contabile:  

Dt 811 „Activităţi de bază” 
Ct 813 „Consumuri indirecte de producţie” 
Pierderi din rebuturi. În acest articol se includ consumurile 

privind corectarea greşelilor comise din vina editurilor, inclusiv 
pagini rupte, smulse, pagini lipite, corectarea greşelilor de tipar, 
corectarea supranormativă ş.a. 

Deci, se poate menţiona, că gruparea şi contabilitatea 
consumurilor pe articole de consumuri la întreprinderile poligrafice 
permit: 

- reflectarea la timp şi corectă a consumurilor de producţie pe 
articolele respective: 

- oferirea informaţiei pentru controlul operativ al utilizării 
resurselor de producţie şi compararea cu normele şi normativele 
existente; 

- evidenţierea rezervelor de reducere a costului de producţie, 
prevenirea efectuării consumurilor neproductive şi apariţiei 
pierderilor; 

- determinarea rezultatelor activităţii pe fiecare subdiviziune a 
întreprinderii ş.a. 

Prin calculare se subînţelege calculul costului unei unităţi de 
produs (lucrare, serviciu) atît la etapa planificării (elaborarea 
calculaţiilor planificate şi a bugetului de consumuri), cît şi după 
finisarea lucrărilor de fabricare(editare) a ediţiei (elaborarea 
calculaţiilor contabile). 
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Calculaţia planificată se alcătuieşte pentru ediţiile incluse în 
planul tematic, în baza căruia se formează programa de producţie 
(bugetul de producţie). Ea caracterizează mărimile maxime permise 
de consumuri pentru fabricarea produselor editoriale în perioada 
planificată. 

Calculaţia contabilă caracterizează consumurile efective 
(costul efectiv al produselor editoriale fabricate). Ea se alcătuieşte în 
baza datelor evidenţei consumurilor pe aceleaşi articole ca şi cea 
planificată. 

Prin metodă de calculare se înţelege o sistemă argumentată 
ştiinţific de calculare a costului unei unităţi de evidenţă a producţiei 
editoriale. 

Calcularea costului produselor editoriale poate fi organizată cu 
ajutorul uneia din următoarele metode: 

- metoda pe comenzi; 
- metoda direct-costing. 
Metoda aleasă de calculare a costului producţiei editoriale 

trebuie să fie întărită în politica de contabilitate a editurii. 
Metodele de bază de calculare a costului produselor editoriale 

(lucrărilor, serviciilor) vor fi analizate mai detaliat în continuare. 
Metoda pe comenzi. În cazul utilizării metodei pe comenzi 

drept obiect de evidenţă şi de calculaţie serveşte fiecare denumire 
(comandă) aparte. Documentaţia primară privind plata onorariului de 
autor, plata conturilor pentru executarea poligrafică, consumuri de 
hîrtie, carton, materiale de copertare şi alte materiale ş.a alcătuiesc 
denumirea numărului editorial cu indicarea obligatorie a numărului. 

Esenţa acestei metode constă în faptul că toate consumurile 
directe se includ nemijlocit în costul comenzii, la care ele se referă. 
Consumurile indirecte pe parcursul lunii se ţin la evidenţă pe locuri 
de apariţie, iar la finisarea perioadei de gestiune se repartizează între 
comenzile finisate. 

Costul efectiv al tirajului fiecărei denumiri (numărului 
editorial) se determină după finisarea comenzii prin împărţirea sumei 
consumurilor la cantitatea de produse editoriale fabricate pentru 
această comandă. 

Pentru determinarea lunară a costului efectiv al produselor, 
comenzile de producţie, de regulă, trebuie să fie eliberate în aşa 
cantitate de unităţi de ediţii, care se presupun a fi fabricate pe 
parcursul lunii. 
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Metoda „direct-costing”. La utilizarea metodei „direct-
costing” pe obiecte aparte de calculaţie se generalizează numai 
consumurile variabile, la care se referă: 

- consumurile directe, evidenţa cărora se ţine pe contul 811 
„Activităţi de bază”; 

- consumurile indirecte de producţie ale editurii, a căror 
evidenţă se ţine pe contul 813 „Consumuri indirecte de producţie”. 

Evidenţa consumurilor constante se ţine pentru determinarea 
rezultatului din vînzări pentru perioada de gestiune şi se casează prin 
următoarele metode: 

- în sumă totală la debitul contului 711 „Costul vînzărilor”, 
subcontul 7112 „Costul mărfurilor vîndute”; 

- ca cheltuieli generale şi administrative, prevăzute în Planul 
de conturi ca subcont aparte. 

Exact la fel pot fi evidenţiate pe subcont aparte cheltuielile 
legate de realizare, efectuate în perioada de gestiune. 

Introducerea subconturilor suplimentare se recomandă în 
scopul întocmirii formei nr. 2 „Raportul de profit şi pierderi”, în care 
pentru fiecare din componentele rezultatului finnciar din diferite 
tipuri de activitate este prevăzut rînd aparte. 

Aceasta se referă, în general, la cheltuielile generale şi 
administrative ale editurii, evidenţa cărora se ţine pe contul 713 
„Cheltuieli generale şi administrative”, şi la partea rămasă a 
consumurilor indirecte de producţie ale editurii. Totodată, în costul 
de producţie al fiecărui obiect de calculaţie aceste cheltuieli nu se 
includ. 

Calculul consumurilor se efectuează în baza unităţilor de 
calculaţie. Prin unitate de calculaţie a produselor editoriale se 
înţelege obiectul de calculaţie în unităţi de măsură naturale. 

La edituri, unităţile de calculaţie se grupează în dependenţă de 
volumul şi tirajul ediţiei. În dependenţă de volumul ediţiei [1]: 

- o coală de autor (40 000 semne) – pentru cărţi şi broşuri, 
ediţii de artă plastică (în afară de felicitări), note, pentru reviste (la 
determinarea onorariului de autor pentru număr – 1 număr); 

- o ediţie – pentru felicitări; 
- 4 rînduri formatul A2 - pentru ziare. 
În dependenţă de tirajul ediţiei: 
- 1 000 coli editoriale - pentru cărţi şi broşuri, ediţii de artă 

plastică (în afară de felicitări), reviste şi note; 
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- 1 000 exemplare – pentru felicitări; 
- un exemplar – pentru coperţi şi ziare; 
- un număr – pentru reviste. 
Acestea sînt particularităţile de bază ale calculării costului 

produselor (lucrărilor, serviciilor) la întreprinderile cu activitate 
editorială. 

Reieşind din cele expuse mai sus putem conluziona că pentru 
sectorul poligrafic este necesar să fie elaborate Recomandări 
metodice privind planificarea şi evidenţa consumurilor legate de 
fabricarea produselor (lucrărilor, serviciilor) la întreprinderile 
editoriale, cum sunt, de exemplu, în Rusia, în care să fie prevăzute 
metodele de evidenţă a consumurilor legate de fabricarea produselor 
editoriale, metodele de calculare a costului produselor editoriale, 
precum şi alte particularităţi specifice acestui sector. 
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