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DEZVOLTAREA INOVAȚIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT, MANAGEMENT ȘI 

ACTIVITĂȚI DE RAMURĂ/  

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND 

BRANCH ACTIVITIES/ 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

POTENȚIALUL INOVAȚIONAL AL IMM ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE: 

EXPERIENȚA UNIUNII EUROPENE 

 

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY: 

THE EUROPEAN UNION’ EXPERIENCE 

 
Andrei POPA 

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

E-mail: popa.andrei@usch.md 

 
Rezumat. Întreprinderile  mici și mijlocii (IMM) sunt recunoscute ca fiind esențiale atât pentru 

activitatea antreprenorială ce are ca esență obținerea profitului, cât și pentru economia națională în 

ansamblu. Economia bazată pe cunoaștere presupune dezvoltarea abilităților de folosire a informațiilor 

trans-disciplinare. Micul business fiind cel mai mobil segment al relațiilor economice este și cel mai receptiv 

la modificări. Experiența Uniunii Europene relevă faptul că relațiile concurențiale și lanțurile valorice 

globalizate au plasat necesitatea activizării dezvoltării inovaționale a IMM, precum și aprofundarea 

politicilor de susținere și promovare a inovațiilor ca modalitate de dezvoltare economică. 

Scopul acestui articol este de a înțelege importanța pe care Uniunea Europeană o acordă unei 

economii bazate pe cunoaștere și a politicilor de promovare și susținere a inovării în IMM-urile europene, 

pentru a asigura competitivitatea Comunității. 

Cuvinte cheie: IMM, cercetare-dezvoltare, inovație, Uniunea Europeană, UE-28, non-financiar 

 

Abstract. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are recognized to be essential as for the 

entrepreneurial activity that are oriented to profit making, as the national economy too. The knowledge-

based economy involves the development of skills to use cross-disciplinary information. Small business being 

the most mobile segment of economic relations is also the most receptive to changes. The experience of the 

European Union countries reveals that the globalised competition and globalized value chains have 

necessitated the intensification of innovative development of SMEs, as well as deepening policies to support 

and promote innovation as a way of economic development. 

The purpose of this article is to understand the importance that the European Union attaches to a 

knowledge-based economy and policies to promote and support innovation in European SMEs in order to 

ensure the competitiveness of the Community. 

Key words: SMEs, Research&Development, innovation, European Union, EU-28, non-financial 

 

 

Introducere 

Evoluția inovației se caracterizează prin complexitatea sporită a acțiunilor care necesită o gândire 

netradițională și integrată [10], ce are ca rezultat acceptarea socială a noului. Inovația, ca esență, cuprinde 

totalitatea de noi soluții tehnologice, economice, sociale și organizaționale care sunt implementate în cadrul 

organizațiilor. Procesele de inovare sunt fundamentale pentru a spori competitivitate firmelor. Activitățile de 

inovație întreprinse în acest scop (competitivitatea firmei) exprimă intențiile antreprenoriale de a răspunde 

noilor cerințe ale pieței, de a adăuga valoare produselor și serviciilor existente, precum și de a genera noi 

produse sau servicii. Astfel de acțiuni reflectă competențele organizației de a-și revigora competitivitatea și 

contribuie la longevitatea întreprinderii [8; 11]. 

mailto:popa.andrei@usch.md
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Polemica referitoare la rolul întreprinderilor mici și mari în progresul tehnologic și inovația își are 

începuturile încă de la  Joseph A. Schumpeter [15], înclinând balanța „simpatiilor”,  în anii 80 ai sec. XX, 

către firmele mari cu unități proprii de cercetare-dezvoltare (C-D), ca ulterior, în anii 90, să fie reconsiderat 

rolul și impactul IMM-urilor în dezvoltarea cunoașterii și a progresului.  

Datele empirice oferă numeroase exemple de inovații de mare succes provenite din întreprinderile 

mici, care au revoluționat industrii întregi. Companiile de start-up, tinerii antreprenori, spinoff-urile 

universitare și firmele mici înalt-inovatoare (high-teck), deseori au obținut progrese și inovații tehnologice 

majore, lăsând în urmă eforturile de cercetare-dezvoltare (C-D) și strategiile de inovare ale marilor corporații 

globale. S-a adeverit că IMM-urile servesc drept mobiluri importante pentru răspândirea cunoștințelor, iar 

ideile, competențele, produsele, strategiile, inovațiile și tehnologiile lor sunt adesea achiziționate, accesate și 

comercializate de către întreprinderile mai mari. Deseori IMM-urile creează noi piețe și satisfac noile cerințe 

ale consumatorilor [6]. Este o chestiune demonstrată că IMM-urile și antreprenoriatul continuă să fie o sursă 

cheie de dinamism, inovație și flexibilitate în țările industrializate avansate, precum și în economiile 

emergente și în curs de dezvoltare. 

Astfel, pentru a obține o înțelegere a poziționării economiei Uniunii Europene în condițiile 

economiei bazate pe cunoaștere, este crucial să se ia în considerare IMM-urile și atitudinea lor față de C-D, 

tendințele comune (modele de creștere, structura și tendințele sectorului IMM), precum și problemele cu care 

se confruntă. 

 

Metodologia cercetării 

Lucrarea sintetizează informațiile referitoare la dezvoltarea potențialului inovațional al IMM-urilor 

din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (UE-28), până la Brexit. Au fost cercetate aspectele 

legislative și normative ale UE referitoare la definirea IMM și rapoartele și datele statistice despre activitatea 

IMM-urilor în procesul de cercetare-dezvoltare și inovare. Analiza comparativă a datelor a permis 

identificarea rolului sectorului IMM non-financiar în dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere. Obiectivul 

cercetării a constituit identificarea legăturii între mărimea firmelor mici și mijlocii și capacitățile lor da a se 

dezvolta inovativ, promovând în activitatea sa cercetarea și dezvoltarea ca principii ale tehnologicității și 

științificității afacerilor. La fel, a fost identificată legătura între intensitățile tehnologice și a cunoașterii a 

ramurii/industriei și numărul IMM-urilor ce activează în acestea. 

 

Rezultate 

Dezvoltarea inovațională, bazată pe implementare în practica și activitatea firmei a rezultatelor 

cercetării-dezvoltării variază de la o întreprindere la alta, în dependență de particularitățile ramurii, industriei 

de activitate sau de mărimea companiei.  

Având în vedere adaptabilitatea IMM-urilor la modificările permanente ale mediului economic și 

cererii agregate, este necesar de subliniat beneficiile economice și sociale pe care aceste companii le oferă 

economiei naționale și regionale, în special în ceea ce privește procesul de industrializare și de identificare a 

căilor de sporire a competitivității și dezvoltării cunoașterii rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare și 

inovare realizate în cadrul IMM-urilor. 

De asemenea, inovația oferă noi oportunități de a influența tendințele și direcțiile pieței în care 

organizația respectivă este inserată prin intermediul diferitor caracteristici/însușiri/calități dezvoltate în 

produsele comercializate, aceste atribute reprezentând noi perspective de afaceri. 

Concurența globală impune ca țările UE, pentru a rămâne competitive atât ca economii naționale cât 

și la nivel de economie Comunitară, să sporească alocațiile și cheltuielile pentru C-D.  În cazul stimulării și 

dezvoltării C-D în cadrul IMM-urilor, este necesar să fie luată în considerație prezența mai multor aspecte 

specifice  afacerilor mici și mijlocii: 

 abilități și resurse limitate pentru C-D 

 costurile crescânde pentru C-D  

 etapa dezvoltării firmei (de exemplu, start-up sau producător stabil).  

Conform cercetărilor din domeniu [12, p. 3], în raport cu ciclul de viață al organizației, IMM-urile 

încep de obicei cu inovația, apoi trec la „Dezvoltare” în sensul de a dezvolta inovații suplimentare într-un 

anumit produs și/sau proces, și doar apoi, ocazional, realizează unele „Cercetări”, fie cu sursele proprii, fie 

prin atragerea resurselor externe (outsourcing). 



 
 

9 

Definiția termenului „Întreprinderi Mici și Mijlocii” (IMM) a fost revizuită de Comisia Europeană 

(anexă, articolul 2, paragraful 1-3) în Recomandările adoptate de Comisie în 2003 (în vigoare de la 

01/01/2005) [3, p. 39]. Aceasta înlocuiește fosta Recomandare 96/280 / CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 

privind definiția IMM-urilor (anexă, articolul 1, paragraful 1-2) [4, p. 8]. 

Definiția revizuită vizează, de asemenea, clarificarea tipologiei întreprinderilor (se face distincția 

între trei categorii: întreprinderi „conexe”, „partenere” și „autonome”). De asemenea, introduce o metodă de 

calcul a limitelor referitoare la categoriile de mărime, limite ce clarifică mai multe aspecte juridice.  

IMM-urile cuprind trei categorii de întreprinderi, și anume micro-întreprinderile, întreprinderile mici 

și întreprinderile mijlocii (Tabelul 1). Definiția oficială a Comisiei Europene a IMM-urilor ia în considerare 

trei factori diferiți (numărul de angajați, cifra anuală de afaceri și valoarea de bilanț). 

 

Tabelul 1. Definirea IMM-urilor 
Categoria de 
întreprinderi 

Număr de 
salariați 

Cifra de afaceri, 
milioane euro 

Valoarea de 
bilanț, total 

Micro  < 10  < €2 milioane  < €2 milioane  

Mici  < 50  < €10 milioane  < €10 milioane  

Mijlocii  < 250  < €50 milioane  < €43 milioane  

Sursa:[3, p. 39] 

 

Datele EUROSTAT [7], relevă că, în anul 2018, în UE-28 (inclusiv Marea Britanie) au existat puțin 

peste 25 de milioane de IMM-uri, dintre care 93% erau micro-IMM-uri. IMM-urile au reprezentat 99,8% din 

toate întreprinderile din sectorul afacerilor non-financiare * din UE-28, generând 56,4% din valoarea 

adăugată a afacerilor non-financiare și 66,6% din ocuparea forței de muncă. În general, activitățile din 

sectoarele non-financiare au constituit 54,5% din PIB-ul UE-28 și 61,4% din totalul locurilor de muncă din 

UE-28 (Tabelul 2). 

 

Tabelul 2. Numărul IMM și întreprinderilor mari din sectorul activităților non-financiare *, valoarea 

adăugată și numărul salariaților, în țările UE-28, în anul 2018 

 

ÎNTREPRINDERI 

IMM 
Toate IMM Mari 

TOTAL - 
Toate 

întreprinderile Micro Mici Mijlocii 

Întreprinderi  

Număr  23,323,938 1,472,402 235,668 25,032,008 47,299 25,079,312 

%  93.0% 5.9% 0.9% 99.8% 0.2% 100% 

Valoarea adăugată 

Valoarea in € 
(milioane)  

1,610,134 1,358,496 1,388,416 4,357,046 3,367,321 7,723,625 

%  20.8% 17.6% 18.0% 56.4% 43.6% 100.0% 

Salariați 

Număr  43,527,668 29,541,260 24,670,024 97,738,952 49,045,644 146,784,592 

%  29.7% 20.1% 16.8% 66.6% 33.4% 100.0% 

Notă: Întreprinderi mari sunt considerate entitățile cu un număr mai mare de 250 salariați. 

Sursa: [5, p. 17; 7] 

 

*Sectorul afacerilor non-financiare ((eng.) non-financial business sector - NFBS) include toate 

sectoarele economiei, cu excepția următoarelor activități stabilite conform Clasificării statistice 

EUROSTAT – NACE a activităților economice din Uniunea Europeană: „agricultură, silvicultură și pescuit” 

(secțiunea A NACE), „activități financiare și de asigurări” (secțiunea K NACE), „administrație publică și 

apărare; securitate socială obligatorie”(secțiunea O NACE), „educație” (secțiunea P NACE), „activități de 

sănătate umană și asistență socială” (secțiunea Q NACE), „arte, divertisment și recreere” (secțiunea R 

NACE), „alte activități servicii” (Secțiunea S NACE), „activitățile gospodăriilor în calitate de angajatori; 

activități nediferențiate de producția de bunuri și servicii ale gospodăriilor pentru uz propriu” (secțiunea T 

NACE) și „activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale” (secțiunea U NACE). [5, p. 15] 
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Autorii Raportului anual al Comisiei Europene privind activitatea de Cercetare-Dezvoltare în 

sectorul IMM [5, p. 27] au clasificat ramurile și industriile din sectorul non-financiar * în conformitate cu 

intensitatea activităților de C-D (Tabelul 3), având la bază propriu-zis natura și esența activităților din 

ramura/industria respectivă, precum și nivelul general al implementării rezultatelor progresului tehnico-

științific în domeniul dat.  

De menționat că, în categoria activităților de gradul 1 – foarte reduse, sunt grupate activitățile cu o 

pondere sporită a proceselor manuale. Respectiv, avansarea gradului de intensitate a activităților de C-D (2 

(redus), 3 (mediu), 4 (înalt), 5 (foarte înalt)) este strâns legată și condiționată de procesele și tehnologiile ce 

se utilizează în fiecare ramură/industrie aparte, precum și de ponderea proceselor tehnologice (manuale, 

manual-mecanizate, mecanizate, automatiza, de aparatură) ce se utilizează.  

 

Tabelul 3. Clasificarea ramurilor și industriilor din sectorul activităților non-financiare * conform 

intensității activităților de Cercetare-Dezvoltare  
Gradul de  intensitate 
a activităților de C-D 

Ramura, industria 

1 (foarte redus) 

 Servicii de cazare și activități de alimentare 

 Activități administrative și de sprijin 

 Construcții 

 Marochinărie și produse conexe 

 Tranzacții cu imobiliare 

 Transport și depozitare 

2 (redus) 

 Alimentare cu energie electrică, gaze, abur și aer condiționat și alimentare cu apă, 
canalizare, gestionarea deșeurilor și activități de remediere 

 Producția mobilei 

 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 

 Fabricarea produselor din tutun 

 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

 Fabricarea lemnului și a produselor din lemn și plută, cu excepția mobilierului; 
fabricarea articolelor din paie și materiale de împletit 

 Minerit si cariere 

 Tipărirea și reproducerea suporturilor înregistrate 

 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații de autovehicule și motociclete 

3 (mediu) 

 Producerea cărbunelui cocsului și a produselor petroliere rafinate 

 Industria produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și echipamentelor 

 Textile 

 Programare și radiodifuzare 

 Repararea și instalarea mecanismelor și echipamentelor 

 Telecomunicații 

4 (înalt) 

 Producerea metalelor de bază 

 Fabricarea chimicalelor și a produselor chimice 

 Fabricarea produselor alimentare și a băuturilor 

 Fabricarea altor produse minerale nemetalice 

 Servicii informaționale 

5 (foa rte înalt) 

 Programare computerizată, consultanță și activități conexe 

 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 

 Fabricarea produselor informatice (hardware), electronice și optice 

 Fabricarea echipamentelor electrice 

 Fabricarea de mașini și echipamente ne incluse în alte categorii 

 Producerea de autovehicule, remorci și semiremorci 

 Fabricarea altor echipamente de transport 

 Fabricarea produselor din cauciuc și plastic 

 Producția de filme cinematografice, video și programe de televiziune, înregistrări 
sonore și activități de editare-publicare-multiplicare a producției muzicale 

 Alte fabricări 

 Activități profesionale, științifice și tehnice 

 Activități de publicare 

Sursa: [5, p. 27] 

 

Urmează să precizăm că ponderea IMM-urile și firmelor mari în activitățile de C-D variază în 

dependență de ramură și industrie. Unele ramuri/industrii sunt mai favorabile pentru inovarea în cadrul 
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întreprinderilor mici, în timp ce în altele - activitatea de inovare este promovată de  corporațiile mari (în 

special, sectoarele caracterizate de economii la scară mai mare), cu o specializare și  diferențiere a produselor 

accentuată (cu gradul 4-5 de intensitate C-D (vezi Tabelul 3)), și respectiv oferă un avantaj inovator firmelor 

mari. 

Conform Raportului anual al Comisiei Europene privind activitatea de Cercetare-Dezvoltare în 

sectorul IMM [5, p. 21-22] majoritatea întreprinderilor din sectorul non-financiar operează în ramurile și 

industriile cu intensitate scăzută a cunoștințelor și, într-o măsură mult mai mică, în cele cu intensitate ridicată 

a cunoașterii. Relativ puțini operează în industriile producătoare de bunuri (Tabelul 4). Aceste observații 

generale reflectă distribuția IMM-urilor între diferitele grupuri industriale. 

Spre deosebire de datele referitoare la întreprinderile mari (cu o pondere relativ mai mare a acestor 

întreprinderi care operează în industriile producătoare de bunuri de înalt-tehnologice față celelalte ramuri și 

industrii producătoare de bunuri), cotele și diferențele dintre activitățile IMM-urilor care operează în 

industriile producătoare de mărfuri de înaltă, medie și mică tehnologicitate sunt foarte mici. Astfel, din 

totalul de IMM-uri cu activități non-financiare din UE-28, în 2018, doar 24,8% și-au desfășurat în ramurile și 

industriile cu gradul de științificitate sporit (intensitate activă a cunoașterii) și 1,0% în ramurile și industriile 

înalt-tehnologizate (intensitate tehnologică înaltă). 

 

Tabelul 4. Distribuția (%) întreprinderilor, conform categoriilor de mărime, în activități cu diverse 

nivele de intensitate ale cunoașterii și tehnologiei, în totalul întreprinderilor de aceeași categorie, din 

sectorul activităților non-financiare * ale țărilor din UE-28 în anul 2018 

Categoria de 

întreprinderi 

Distribuția (%) întreprinderilor în ramuri, industrii cu: Total, % 

Intensitatea tehnologică 

(tehnologicitate) 

Intensitatea cunoașterii 

(științificitate) 
Alte 

ramuri, 

industrii 
redusă medie înaltă slabă activă 

Mari  11,1 9,3  13,9 38,3 20,1 7,3 100 

Toate IMM 

(micro, mici și 

mijlocii), 

Inclusiv: 

4,5 3,2 1,0 51,1 24,8 15,4 100 

Mijlocii 11,5 10,1 8,5 42,9 17,4 9,6 100 

Mici 8,7 7,0 3,5 52,4 14,6 13,8 100 

Micro 4,2 2,9 0,8 51,1 25,5 15,6 100 

Sursa: adaptat după [5, p. 22 ] 

  

Totodată, ca rezultat relevant al performanțelor inovative a IMM-urilor UE, poate fi considerată 

contribuția (ponderea) lor în creșterea economică și ocuparea forței de muncă în perioada 2017-2018 

(Tabelul 5).  

 

Datele din Tabelul 5 relevă că, în anul 2018, toate IMM (micro, mici și mijlocii) au contribuit la 

creșterea valorii adăugate cu o pondere de 59,5%, însumând 56,4% din valoarea adăugată obținută în 

perioada respectivă, comparativ cu 40,5% și respectiv 43,6% debitate de întreprinderile mari. La fel, 72% din 

creșterea numărului de angajați revin IMM-urilor, care, în anul 2018, au raportat un cuantum de 66,6% din 

numărul salariaților, comparativ ce cele 28% și, respectiv, 33,4% provenite din activitatea întreprinderilor 

mari. 

Conform opiniei experților [12], în ramurile/industriile cu intensitate sporită în C-D (grad înalt și 

foarte înalt) IMM-urile tinere sunt puternice în ceea ce privește tehnologia și au o bună capacitate de inovare.  

Tabelul 5. Contribuția (%) întreprinderilor non-financiare *, conform categoriilor de mărime, la 

creșterea valorii adăugate și a numărului de salariați în țările UE-28, în anul 2018 
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Categoria de 

întreprinderi 

Ponderea (%) de 

contribuție la 

creșterea valorii 

adăugate în 2018 

față de 2017 

Distribuția (%) 

valorii adăugate 

totale obținute în 

2018 

Ponderea (%) în 

contribuția la 

creșterea 

numărului de 

salariați în 2018 

față de 2017 

Distribuția (%) 

numărului de 

salariați în 2018 

Mari  40,5 43,6 28 33,4 

Toata IMM, 

Inclusiv: 

59.5 56,4 72 66,6 

Mijlocii  14,1 18,0 11 16,8 

Mici 16,9 17,6 16 20,1 

Micro 28,5 20,8 45 29,7 

Total 100 100 100 100 

Notă: În 2018, afacerile non-financiare * au constituit 54,5% din PIB-ul UE-28 și  

61,4% din salariații din UE-28. 

Sursa: adaptată după [5, p. 42] 

 

Cu toate acestea, inovația depinde în mare măsură de capacitatea de a-ți dezvolta propriile 

competențe și abilități. Deseori, noile afaceri (startup-urile) se confruntă cu lipsa abilităților antreprenoriale 

și strategice (de ex.: cunoștințe despre piață, marketing și concurență; despre drepturile de proprietate 

intelectuală; despre aspectele financiare ale afacerii), cauza principală fiind faptul că fondatorii acestor firme 

sunt preponderent cercetătorii științifici care nu au experiență în conducerea unei afaceri. 

În același timp, este deja demonstrată justețea opiniei cercetătorilor din domeniu [1; 14; 17] că, deși 

IMM-urile conduc formal mai puține activități C-D decât firmele mai mari, eficiența lor ca agenți de 

cercetare și dezvoltare este mai mare, ceea ce înseamnă că, pe unitatea de cash-flow investită în C-D, IMM-

urile tind să producă mai multe brevete și mai multe inovații decât firmele mai mari. La fel, este recunoscut 

și rolul investițiilor private în cercetare și dezvoltare, realizate de către corporațiile ce au servit  a fost 

caracterizate ca fiind motoare fundamentale pentru creșterea productivității atât la nivel macro, cât și la nivel 

microeconomic [2; 9]. Astfel, dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere se bazează pe sporirea abilităților 

și potențialului C-D în cadrul tuturor entităților (micro, mici, mijlocii, mari).  

Odată cu semnarea Tratatului de le Lisabona (2007) [16] de modificare a Tratatele de constituire a 

Uniunii Europene (Paris (1951), Roma (1957) – înființarea CEE; Maastricht (1993) – înființarea UE), au fost 

definite noi scopuri ale politicii comunitare de dezvoltare și coeziune, iar creșterea investițiilor în Cercetare 

și Dezvoltare a devenit un obiectiv major pentru strategia politică europeană pe termen lung. 

Politica europeană în domeniul C-D ocupă un loc important în legislația UE. Astfel, în noiembrie 

2011, Comisia Europeană a prezentat programul Orizont 2020, prin intermediul căruia a fost grupată 

majoritatea finanțării UE pentru cercetare, prevăzute pentru perioada de realizare 2014-2020, cu un buget de 

aproape 80 de miliarde de euro, și având scopul de a asigura competitivitatea globală a UE prin concentrarea 

pe trei piloni principali [13]: 

 Excelența științifică - sprijină poziția UE de lider mondial în știință; 

 Poziția de lider în sectorul industrial - urmărește să asigure poziția de lider industrial în inovare. 

Acesta include și ameliorarea accesului la capital și a sprijinului pentru IMM-uri; 

 Provocările societale europene - sănătate, schimbări demografice și bunăstare; securitate alimentară, 

agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare marină, maritimă și fluvială și bioeconomie; surse de 

energie sigure, ecologice și eficiente; transporturi inteligente, ecologice și integrate; combaterea 

schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime; Europa într-o lume în 

schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive; și societăți sigure – protejarea 

libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi. 
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În plus, Orizont 2020 vizează îmbunătățirea absorbției și a utilizării rezultatelor de către 

întreprinderi, investitori, autorități publice, alți cercetători și factori politici. 

Pentru a încuraja implicarea IMM-urilor în programul Orizont 2020, Comisia Europeană a adoptat și 

un instrument financiar specific care oferă granturi pentru C-D ce prevăd suport financiar nerambursabil 

pentru investițiile din faza inițială și din faza de creștere a afacerii, inclusiv acordarea de facilități de 

creditare (de ex.: împrumuturi și garanții). 

Suplimentar, în cadrul mecanismelor politicii de coeziune și a altor programe, UE oferă oportunități 

legate de cercetare prin fondurile structurale și de investiții europene, programele COSME, Erasmus+, 

programul LIFE, Mecanismul pentru interconectarea Europei și programele UE în domeniul sănătății. 

Având în vedere că economia şi societatea cunoașterii se bazează pe inteligența şi creativitatea 

umană, bunurile intangibile rezultate din activitatea de Cercetare-Dezvoltare, precum managementul 

informației şi cunoașterii (inovația, knowledge & information management) și cunoștințele propriu-zise 

(tehnologiile noi, know-how) devin noul nucleu al competențelor producătoare de valoare adăgată. 

 

Concluzii 

Prin promovarea economiei bazate pe cunoaștere este urmărit scopul de schimba fundamentarea 

proceselor economice de la economia bazată predominant pe resurse fizice la economia bazată predominant 

pe cunoștințe. Sporirea importanței economice a tehnologiilor, informațiilor, proceselor economice, 

capitalului uman, abilităților şi competențelor organizației sunt strâns și direct-legate de procesul acumulării 

cunoașterii. 

Subiectul inovației este deosebit de răspândit în contextul competitivității și fiabilității afacerilor. 

Capacitatea de inovare reprezintă un avantaj competitiv care este valabil atât la nivelul micro- cât și cel 

macro-economic. 

Globalizarea lanțurilor valorice și a relațiilor comerciale a extins și aria concurenței, implicând tot 

mai multe entități economice de diferite categorii în procesele pieței. Dezvoltarea capacităților de inovare (de 

modernizare și implementare a noilor tehnologii) este influențată de specificul ramurii/industriei și mărimii 

firmei.  

Activitatea IMM-urilor este importantă în calitate de promotor al cunoașterii și se desfășoară în 

condiții specifice, adaptându-se în dependență de caracteristicile personale și abilitățile liderilor săi 

(antreprenorilor). De asemenea, relațiile din cadrul IMM diferă de cele din cadrul firmei mari, fapt ce impune 

să fie înțelese și respectate anumite procese inovaționale anume de pe poziția și viziunea antreprenorialului 

micro-, mic- și mijlociu.  

Companiile mici și mijlocii s-au dovedit extrem de adaptabile și flexibile în practicile lor de 

management și inovație, chiar dacă au puține resurse pentru a investi în cercetare și dezvoltare. Pe de altă 

parte, aceste organizații folosesc diferitele aspecte pozitive care trebuie să lanseze inovații care nu necesită 

cheltuieli financiare mari, în special în inovarea proceselor și produselor lor și în căutarea unor modalități 

alternative de lansare a inovațiilor care le sporesc performanțele competitive. 

Conform datelor statistice analizate, în țările UE-28, până la Brexit, IMM-urile au adus o contribuție 

mult mai puternică la creșterea valorii adăugate, iar cea mai mare parte a creșterii valorii adăugate a IMM-

urilor din UE-28 și a ocupării forței de muncă a fost generată în industrii mai puțin intensive în cunoaștere, 

dar unde prezența IMM depășește cu mult potențialul întreprinderilor mari. Această situație indică la 

necesitatea stimulării dezvoltării capacităților inovaționale în rândul IMM-urilor prin politicile și strategiile 

economice comunitare, susținute prin programe de finanțare din bugetul public al țărilor UE-28. Eforturile 

întreprinse de Comisia Europeană și guvernele țărilor UE-28 urmăresc dezideratul major de a transforma 

Uniunea Europeană în lider mondial al economiei bazate pe cunoaștere. 

Odată cu semnarea Tratatului de le Lisabona (2007) de modificare a Tratatele de constituire a 

Uniunii Europene (Paris (1951), Roma (1957) – înființarea CEE; Maastricht (1993) – înființarea UE), au fost 

definite noi scopuri ale politicii comunitare de dezvoltare și coeziune, iar creșterea investițiilor în Cercetare 

și Dezvoltare a devenit un obiectiv major pentru strategia politică europeană pe termen lung. 

Pentru Republica Moldova, cunoașterea experienței UE în dezvoltare  potențialul inovațional al IMM 

în economia bazată pe cunoaștere reprezintă o bază pentru elaborarea politicilor de Cercetare-Dezvoltare și 

stimulare a sectorului IMM. 
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Rezumat. De-a lungul timpului în limbajul economic tot mai insistent pătrunde conceptul de 

performanță, fiind constatate totuși anumite ambigități în sensul care i se conferă: în timp ce unii manageri 

asociază performanța cu orice rezultate obținute, alții îl utilizează ca calificativ al unor rezultate superioare. 

În acest context obiectivul de bază al acestei investigații constă în efectuarea unei incursiuni și elucidarea 

abordărilor conceptului de performanță a întreprinderilor, prezentarea evoluției în timp a acestei noțiuni și 

redarea reflecțiilor conceptuale proprii în acest sens.  

Cuvinte cheie: eficiență, obiective, performanță, valoare. 

 

Abstract. Over time, the concept of performance penetrates the economic language more and more 

insistently, but certain ambiguities are found in the meaning given to it: while some managers associate 

performance with any results obtained, others use it as a qualifier of superior results. In this context, the 

basic objective of this investigation is to make a foray and elucidate the approaches to the concept of 

business performance, to present the evolution over time of this notion and to present the own  conceptual 

reflections in this regard. 

Key words: efficiency, objectives, performance, value. 

 

 

Introducere 

Necesitatea măsurării și monitorizării continue a  performanței, precum și a setării unor criterii clare  

de control al acesteia este incontestabilă pentru fiecare întreprindere,  în condițiile actuale, extrem de 

flexibile,  ale economiei de piață. Dat fiind faptul că nu există o definiție general acceptată al acestui concept, 

au fost formulate, ca obiective de bază  acestei lucrări: prezentarea noțiunilor și sinteza abordărilor teoretice 

ale performanței ca componentă a științei și practicii manageriale, dar și a elementelor principale luate în 

considerare atunci cînd stabilim modul prin care performanța întreprinderii trebuie percepută, ceia ce  oferă 

posibilitarea de a crea un sistem de măsurare al performanței. Rezultatul scontat constă în prezentarea 

sintetică a  reflecției teoretice  asupra termenului de performanță a întreprinderii, precum și propunerea unor 

abordări propii în acest sens.  

 

Metodologia cercetării 

Cercetarea s-a bazat pe următoarele metode: sinteza abrdărilor teoretice cu privire la performanța 

întreprinderii în evoluția sa cronologică,  sistematizarea, generalizarea, deducția, formularea de concluzii și 

raționamente.  

 

Rezultate 

Istoric, în accepțiunea performanței pot fi identificate câteva etape [11, p. 4]:  

 1957 – 1979 – perioada în care evaluarea performanței nu cunoaște o convergență, aceasta fiind 

definită pe baza unei game de criterii de evaluare, precum: profitabilitatea, productivitatea, 

creativitatea, flexibilitatea, adaptabilitatea, creșterea, dezvoltarea, penetrarea pieții, planificarea, 

calitatea personalului; 

 1981 – 1994 – perioada în care performanța este definită ca fiind standardul nivelului de realizare 

a obiectivelor organizaționale, strategice; prin urmare, se consideră că o întreprindere are succes 
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dacă atinge obiectivele. În aceste condiții, performanța depinde de scopurile multiple stabilite și 

de obiective; 

 1995 – 2000 – performanța este definită în funcție de productivitatea și eficiența entității 

economice, iar rezultatele obținute sunt raportate la cele prognozate; 

 2000 – până în prezent – performanța este definită în funcție de valoarea de creare. Succesul 

activității companiei constă în capacitatea sa de a identifica surse de creare a valorii și de 

exploatarea corespunzătoare. Valoarea este judecată atât din punct de vedere al produselor, cât și 

a organizației în ansamblu. 

Se consideră că o primă încercatre de a defini performanța întreprinderii a fost făcută de către 

Georgopoulos și Tannenbaum care, în anul  1957, în lucrarea „A study of organizational effectiveness” redau 

eficacitatea organizațională ca „...măsura în care o organizație, ca sistem social, având în vedere anumite 

resurse și mijloace, își îndeplinește obiectivele,  fără a-și incapacita mijloacele și resursele și fără a pune 

presiuni nejustificate asupra membrilor săi” [6, p. 534–540]. Implicit autorii evidențiază următoarele criterii 

generale ale eficacității:  

1. productivitatea organizațională;  

2. flexibilitatea organizațională sub formă de ajustare cu succes la schimbările organizaționale 

interne și adaptarea cu succes la schimbările induse extern;  

3. absența încordării sau a tensiunii intraorganizaționale și a conflictului între subgrupurile 

organizaționale.  

Un alt cercetător care ne oferă o abordare asemănătoare este Caplow  care afirma că performanța 

poate fi stabilită în funcție de urmatoarele criterii: stabilitate, integritate și implementare [5, p. 53]. Totuși, 

una dintre cele mai consistente definiții  din această perioadă este cea a lui Labrousse, acesta caracterizînd 

performanța companiei, ca fiind un lanț de atribute specifice acesteia. În opinia autorului, compania 

performantă este  „..o companie capabilă să facă față concurenței internaționale, o companie bine condusă 

care reușește să-și cuantifice procesul de producere la costuri minime, capabilă să exploateze o nișă și să 

creeze o extindere importantă”  [2, p. 1148]. 

Observăm cum în doar cîțiva ani acest concept s-a dezvoltat semnificativ. Cu toate că în perioada 

1957 – 1979 nu există încă careva indicatori general acceptați pentru a stabili performanța în cadrul 

întreprinderii,  se conturează deja ideea că,  pentru a fi considerată performantă,  o organizație trebuie să 

îndeplinească cîteva criterii cum ar fi: productivitatea, stabilitatea sau flexibilitatea.  

În principiu fiecare autor al acestei perioade își are propriul mod de a evalua performanța. 

Concomitent constatăm că stabilitatea și, în același timp, flexibilitatea sunt privite ca două strategii total 

opuse, care nu pot co-exista în cadrul aceleiași companii, mai ales în perioada respectivă. A fi flexibil pieții 

și a răspunde cererii acesteia de multe ori era privit ca o schimbare a vectorului stabilității companiei, care ar 

putea aduce pierderi. Astfel,  pentru această perioadă este greu de formulat criteriile,  în baza cărora o 

întreprindere poate fi considerată performantă. Totuși,  în opinia noastră, reperele  performanței evidențiate 

la etapa respectivă și recunoscute și acceptate de comun acord la etapa actuală sunt:     

1. productivitatea; 

2. capacitatea de a produce calitativ la costuri minime; 

3. flexibilitatea; 

4. exploatarea permanentă a nișelor de extindere.  

Prin generalizarea celor expuse, deducem că  perioada 1957-1979 a fost caracterizată prin încercarea 

de a oferi o noțiune performanței, care totuși era foarte diferită în dependență de punctul de vedere al fiecărui 

cercetător și de aspectele pe care acesta le considera prioritare.  

În perioada 1981 – 1994 abordările conceptuale ale performanței au la bază nivelul în care 

înreprinderile își ating scopurile și obiectivele. Astfel, de la indicatori instabili și diverși, termenului de 

performanță îi este deja atribuit un element comun – atingerea scopurilor întreprinderii. Conform opiniei lui 

Tannenbaum şi Shimdt performanţa reprezintă „...gradul în care o organizaţie, ca un sistem social, cu 

anumite resurse şi mijloace, îşi realizează obiectivele” [13, p. 133]. 

Adam considera că performanța organizațională depinde în mare măsură de calitatea performanței 

angajaților. Acesta era de părerea că: „...pentru a asigura o performanță organizațională de înaltă calitate, este 

vital să existe o posibilitate regulată a personalului companiei de a obține cunoștințe și abilități noi și 

actualizate, care, la rândul său, îi vor ajuta să țină pasul cu noile schimbări care au loc pe piață și, în cele din 

urmă, vor spori calitatea performanței organizaționale” [1, p. 27–44]. Cu toate că autorul nu oferă indicatori 
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în baza căruia am putea stabili performanța, este evident că acesta este de părerea că performanța companiei 

este determinată de către cea a angajaților, iar dacă analizăm această ideie prin prisma noțiunii oferite de 

către  Bourguignon asupra performanţei și anume că: „...este performant acela care îşi atinge obiectivele” [3, 

p. 934], putem observa că impactul unei performanțe ridicate a personalului asupra performanței întregii 

întreprinderi devine evident. Cu alte cuvinte, dacă avem angajați care își îndeplinesc scopurile și obiectivele, 

este imposibil ca întreprinderea să nu le îndeplinească, dat fiind faptul că obiectivele angajaților sunt 

racordate la cele ale firmei.  În contextul celor expuse, putem deduce asupra unui ciclu al managementului 

performanței, după cum se prezintă în figura 1. 

 

 
Figura 1. Impactul performanței angajaților asupra performanței întreprinderii 

Sursa: Elaborat de autori 

 

În perioada 1995–2000 performanța unei companii este stabilită în funcție de eficiența economică a  

acesteia și deja se conturează necesitatea de a raporta rezultatele obținute la cele planificate. Astfel, în 

accepțiunea lui  Lebas  „...performanţa reprezintă ansamblul etapelor logice elementare ale acţiunii, de la 

intenţie la rezultat” [9, p. 67–68], fiind accentuat  atît procesul de acțiune, cît și rezultatul finit raportat la cel 

scontat. Niculescu și Lavvete, la rândul său,  propun o viziune referitoare la performanța întreprinderii în 

baza conceptului de eficiență: „echilibrul instabil generat ca urmare a evoluției conceptelor de eficiență și 

eficacitate” [10, p. 255]. 

În continuare vom elucida conținutul  termenului de eficiență economică pentru a putea determina, 

prin prisma căror elemente poate fi analizată performanța. Una dintre cele mai vaste definiții ale perfomanței 

este oferită de către Jica și anume [8, p. 20–32] care efectuaeză o reflecție asupra conceptului,  de la sensul 

foarte larg până la cel foarte restrâns al acestuia:   

1. în sens foarte larg, eficienţa este redată ca  o însuşire a unei activităţi, acţiuni sau resurse de a asigura 

efecte economice pozitive în unitatea dată, însuşire exprimată printr-un raport între efecte şi cheltuieli. 

Ca o excepţie, se menționează că eficiența poate fi examinată și  ca raportul dintre două categorii de 

efecte sau două categorii de efort, dar numai atunci când se compară efectul teoretic cu cel efectiv 

obţinut, sau efortul posibil de depus cu cel efectiv consumat. 

2. examinarea eficienței în sens larg presupune luarea în considerare și a unor  elemente care depăşesc 

sfera unităţii economice date: efecte conexe şi cheltuieli conexe. Totodată, sensul termenului dat rămâne 

în continuare cel al eficienţei „în sine” sau absolute, independent de orice comparaţie relativă cu alte 

variante sau alte rapoarte. 

3. în sens restrâns eficienţa cuprinde o trăsătură suplimentară faţă de primele două sensuri şi anume ca 

raportul efect-efort sa fie acceptabil în comparaţie cu alte rapoarte ale acţiunii respective sau ale altei 

acţiuni alternative sau cu un prag de eficienţă. 

4. în sens foarte restrâns, eficienţa este redată ca fiind complexă, având un caracter sintetic dat de 

echivalarea ca natură şi timp a grupelor de efecte şi cheltuieli în vederea însumării lor. Într-o asemenea 

accepţiune, eficienţa presupune un raport dintre efectele totale, echivalate ca natură şi timp, şi resursele 

totale, echivalate ca natură şi timp.  

În baza abordărilor redate supra, deducem că  eficiența reprezintă raportul dintre cheltuielile 

totale/efortul depus și rezultatul obținut. Astfel putem afirma că o întreprindere este performantă atunci cînd 

există eficiența economică, iar aceasta la rîndul său, este bazată pe rezultatul obținut, raportat la efortul total. 

Prin urmare, dacă o întreprindere obține un rezultat care este realizat prin costuri/eforturi minime, aceasta 

este performantă, în timp ce costurile/eforturile superioare rezultatului denotă o activitate ineficientă, deci 

neperformantă. 

În primul deceniu al secolului XXI, definiția performanței organizaționale s-a concentrat în cea mai 

mare parte pe capacitatea și abilitatea unei organizații de a utiliza eficient resursele disponibile pentru a 

realiza scopurile conform  obiectivelor stabilite ale companiei,  precum și luând în considerare valoarea 

acestora pentru acționarii săi [7, p. 4]. O vizune similară se atestă la Stern, Shiely şi Ross care afirmă că 

performanţa este „un nivel instabil al potenţialului unei întreprinderi, obţinut ca urmare a optimizării relaţiei 
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valoare–cost şi care face ca întreprinderea să fie competitivă pe anumite sectoare strategice.” [12, p. 45]. 

Conform ultimei abordări, grație flexibilității mediului ambiental al organizației, însuși performanța este 

redată ca un nivel instabil al indicatorilor aferenți, condiționat de măsura în care valoarea acoperă costurile, 

și care trebuie să fie orientat spre sporirea competitivității întreprinderii.   

Chiriac afirmă că: „entitate performantă este acea întreprindere, care creează valoare pentru 

acţionarii săi, care îşi satisface clienţii, are în vedere opinia salariaţilor săi, toate acestea preocupându-se şi de 

respectarea mediului natural” [4, p. 80].  Prin eforturile autorului susnumit,  elementul de valoare este redat 

mai cuprinzător,  fiiind prezentat prin prima intereselor mai multor actori,  începînd de la clienți până la 

acționarii întreprinderii sau proprietarul acesteia. Considerăm că abordarea respectivă se impune prin mai 

multă consistență în virtuea următorului raționament: sunt redate interesele acționarilor/proprietarului  

companiei de a obține profit, care îi determină de a stabili anumite scopuri și obiective. Valoarea pentru 

angajați  este prezentată prin posibilitatea de exprimare, iar valoarea pentru clienți este redată prin nivelul de 

satisfacere a cererii. Satisfacerea cererii, la rândul său, depinde de efortul angajaților care, dacă sunt ascultați,  

devin mai implicați. În consecință,  satisfacția clienților reprezintă garantul profitabilității companiei.  

 

Discuții 

Prin examinarea evoluției conceptuale a performanței întreprinderii constatăm că, pe parcursul 

timpului, au fost expuse opinii diferite privind esența și conținutul acestea. Astfel, dacă inițial nivelul 

performanței era analizat în baza criteriilor cum ar fi: profitabilitatea, productivitatea și dezvoltarea 

întreprinderii, ulterior acesta a „încorporat” scopurile și obiectivele  organizației, pentru ca apoi să să fie 

perceput ca raport al efectelor către rezultatele obținute.  

 
Figura 2. Sistemul de management al  performanței în organizație 

Sursa: Elaborat de autori 
 

Abordările  recente ale  performanței le  considerăm însă cele mai relevante, grație includerii, în aria 

de cuprindere, a satisfacerii intereselor actorilor de bază implicați (acționarilor/proprietarului și clienților) dar 

și a impactului major al resurselor umane ale organizației. În temeiul celor expuse, considerăm că, în sens 

larg, performanța poate fi redată ca un demers strategic, orientat la atingerea obiectivelor organizației, bazat 

pe gestionarea cât mai eficientă a resurselor disponibile în vederea sporirii continue a competitivității și 

sustenabilității acesteia. În sens restrâns, performanța unei întreprinderi reprezintă acel nivel de atingere a 

obiectivelor sale,  la care sunt satisfăcute atât interesele propietarilor, cât și ale clienților, și care este 

determinat de calitatea gestionării resurselor disponibile, cele umane având o contribuție esențială.  

Implicit, reieșind și din caracterul planificat al performanței, considerăm că însuși sistemul de 

management al performanței întreprinderii poate fi redat ca o succesiune de etape, după cum se expune în 

figura 2.   
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Concluzii 
Abordările conceptuale ale performanței au evoluat semnificativ în timp, fiecare etapă impunându-se 

prin contribuții suplimentare, dar de valoare în același timp, în înțelegerea și, implicit, operarea cu acest 

termen. În acest context, prin sinteza mai multor opinii expuse într-o serie vastă de lucrări, deducem asupra 

relevanței sporite a abordărilor mai recente, care includ în aria de curpindere a conceptului așa elemente 

importante, ca valoarea percepută de propietari, clienți, dar și rolul semnificativ al resurselor umane. În 

contextul celor expuse, considerăm că, în sens larg, performanța poate fi redată ca un demers strategic, 

orientat la atingerea obiectivelor organizației, bazat pe gestionarea cât mai eficientă a resurselor disponibile 

în vederea sporirii continue a competitivității și sustenabilității acesteia. În sens restrâns, performanța unei 

întreprinderi reprezintă acel nivel de atingere a obiectivelor sale,  la care sunt satisfăcute atât interesele 

propietarilor, cât și ale clienților, și care este determinat de calitatea gestionării resurselor disponibile, cele 

umane având o contribuție esențială.  

Reieșind din caracterul planificat al performanței, deducem că sistemul de management al 

perfromanței unei întreprinderi, la rândul său, este compus dintr-o serie de faze consecutive, ca:  

1. Stabilirea obiectivelor;  

2. Monitorizarea activităților. Analiza rezultatelor intermediare;  

3. Modificarea/ajustarea activităților pentru a atinge  obiectivele finale;  

4. Evaluarea  performanței.  Identificarea direcțiilor de intervenție pe viitor 
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Rezumat. În lucrarea de față autorul stabilește schimbările care au loc în ultimul timp în ceea ce 

privește managementul resurselor umane și pașii care trebuie întreprinși de entități în domeniul în cauză  

pentru a fi competitive pe piața națională și internațională. 

Managementul resurselor umane rămâne a fi domeniul de bază în dezvoltarea entităților, deoarece 

este cunoscut că principalul mijloc de producție este anume resursele umane sau factorul uman, care 

permite creșterea cifrei de afaceri a entității și bunăstarea societății. Adică, factorul uman contribuie la 

dezvoltarea economică și socială a populației statelor. Fiind un stat cu o economie de piață, suntem obligați 

să studiem ultimele cercetări în domeniul managementului resurselor umane pentru a micșora la maxim 

decalajul în toate domeniile cu țările dezvoltate: economic, social, tehnologic, intelectual.  

Cuvinte cheie: management, resurse, resurse umane. 

  

Abstract. In this paper, the author sets out the recent changes in human resources management and 

the steps that must be taken by entities in the field in question to be competitive in the national and 

international market. 

Human resource management remains the basic area in the development of entities, because it is 

known that the main means of production is human resources or the human factor, which allows to increase 

the turnover of the entity and the well-being of society. That is, the human factor contributes to the economic 

and social development of the population of states. Being a market economy state, we are obliged to study 

the latest research in the field of human resources management in order to minimize the gap in all areas with 

developed countries: economic, social, technological, intellectual. 
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Introducere  

Economia este un domeniu care se află într-o veșnică mișcare, un pilon al dezvoltării societății, acel 

factor care hotărăște în ce direcție se v-a dezvolta societatea în următoarea perioadă. Dacă cu o sută de ani în 

urmă aceste mișcări erau lente și pe perioade îndelungate, cu impact asupra unor state aparte, acum totul s-a 

schimbat. Modificările care au loc într-o entitate pot afecta influența nu doar asupra unor state izolate, dar și 

regiuni întregi ale globului.  

 

Metodologia cercetării  

Cercetrea temei în cauză a fost posibilă utilizându-se metodele cantitative și calitative de cercetare, 

metoda sistemică, analiza, statistica, studierea experienței țărilor dezvoltate, metoda de comparație, studierea 

complexă a curentelor economice contemporane.  

 

Rezultate și discuții 

La moment, economia, trece printr-o etapă de dezvoltare care se caracterizează printr-un nivel foarte 

înalt de concurență, nu doar la nivel local, dar și internațional, deoarece economia a devenit un domeniu care 

nu se dezvoltă izolat între hotarele unui stat, de aceea atuul companiilor este de a se orienta rapid la 

schimbările de pe piață și de a propune noi produse și servicii pentru a depăși concurenții. 

Resursele umane sunt unul dintre factorii principali ce influențează dezvoltarea efectivă a entității. 

Calitatea și cantitatea personalului entității hotărăsc posibilitățile realizării scopului acesteia și alegerea 

strategiei de dezvoltare, schimbările la nivel structural și de producție, mărirea nomenclatorului de producție 

și optimizarea acestui proces, precum și creșterea calității producției și a productivității muncii. Anume 

măsurile care contribuie la dezvoltarea competențelor resurselor umane de care dispune entitatea, permit 

mailto:iuliaboris@gmail.com


 
 

21 

majorarea calității potențialului resurselor umane ale entității, ceea ce are ca rezultat creșterea eficacității 

activității acesteia. 

Abordarea contemporană a managementului resurselor umane al entității se bazează pe descoperirea la 

maxim a potențialului personalului ce activează în cadrul acesteia, în înțelegerea faptului că anume 

personalul este factorul de bază responsabil de folosirea eficientă a celorlalți factori de producție. La moment 

câștigă în lupta concurențială, și v-or câștiga în viitor, acele entități și companii care au înțeles acest lucru la 

moment și se străduie să-l folosească la maxim, în caz contrar, entitățile nu au sorț de izbândă. După cum ne 

demonstrează experiența companiilor naționale și internaționale, investițiile efectuate în școlarizarea 

personalului, în crearea condițiilor de creștere profesională și creșterea nivelului material al acestuia oferă un 

feed-back înalt la investițiile efectuate. Aceasta se manifestă prin creșterea cifrei de afacere a entității.[6] Un 

exemplu perfect în acest domeniu, la nivel internațional poate servi China, un stat cu potențial mare de 

resurse umane, cu o specializare perfectă a operațiunilor, cu posibilitatea de a descoperi anume specialistul 

de care are nevoie entitatea, cu o concurență mare, ceea ce permite selectarea persoanei de care avem nevoie, 

cu o dorință enormă a acesteia de a munci, chiar și extra orar. Din acest motiv foarte multe companii 

internaționale au trecut procesul de producție în China, proces în urma căruia au avut de câștigat atât 

entitățile în cauză, cât și statul chinez. Pe cealaltă parte statele care au pierdut aceste procese de producție au 

avut foarte mult de suferit, ajungându-se în unele state la dispariția unor ramuri întregi ale economiei. Acest 

proces a dus la creșterea șomajului în aceste state, colectarea insuficientă la bugetul de stat. Ca rezultat 

observăm politica economică a statelor Uniunii Europene care depun eforturi esențiale pentru a întoarce 

procesele de producere a produselor de strictă necesitate în interiorul statului. 

Managementul resurselor umane, la etapa actuală, aplică o strategie rațională și socială de folosire a 

resurselor de care dispune. Noul model de management prevede folosirea unei strategii ce se caracterizează 

prin conducerea „dură” a personalului cu folosirea elementelor „hibride” de conducere a resurselor 

economice. În același timp, pentru creșterea productivității muncii și cointeresarea factorului uman de a 

depune eforturi semnificative la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, rolul principal îi aparține aspectului 

social și asigurarea unui confort personal a acestora. 

Pentru a cointeresa personalul să se implice activ în mărirea productivității muncii este necesar 

reorganizarea procesului de producție ceea ce include: 

- rotația profesională a personalului; 

- majorarea pe orizontală a numărului de operații efectuate de muncitori (excluderea rutinei în cazul 

efectuării unui singur tip de operații); 

- majorarea pe verticală a obligațiunilor (responsabilitatea și independența personalului); 

- implementarea unor forme noi de ocupare a forței de muncă. 

Odată cu schimbarea atitudinii personalului entității față de funcțiile pe care le îndeplinesc și cu 

creșterea profesională a acestora trebuie să sufere modificări și structura entității, cheia succesului în acest 

caz devenind forța de muncă și anume nucleul acesteia. 

Scopul creării nucleului forței de muncă la entitate este creșterea productivității muncii; crearea 

condițiilor care să aibă ca scop obținerea satisfacției în urma eforturilor depuse; creșterea eficacității la locul 

de muncă; obținerea profitului suplimentar. În țările dezvoltate, entitățile practică o sumedenie de modalități 

de forme de organizare a muncii colective: colective de producere ce posedă un nivel de autonomie diferit, 

așa numitele „cercuri ale calității”, „ale tehnologiilor”. [5] 

Odată cu devenirea procesului de producere tot mai complicat din punct de vedere al tehnologizării și 

cu apariția unor procese unde tot mai des sunt implicați roboții, prioritar devine crearea unei sisteme flexibile 

și ușor adaptabile - noilor condiții ale sistemului de plată, stimulării materiale ale muncii. Se impune condiția 

ca să fie o legătură foarte complexă a personalului cu rezultatele afacerii, se pune un accent semnificativ pe 

aprecierea rezultatelor muncii și influența lor asupra remunerării, o calitate înaltă a vieții profesionale și 

dezvoltarea culturii organizaționale a entității. Aceste momente sunt foarte evidente în companiile 

transnaționale. Un exemplu destul de expresiv în acest domeniu este compania „Amazon” care dispune de 

unul dintre cele mai stricte sisteme de control al calității și cantității muncii efectuate. Deoarece entitatea este 

una de logistică, un intermediar între producător și consumator, aici o atenție deosebită se atrage la 

rapiditatea cu care se efectuează comanda și cât de repede este transmisă consumatorului final. Pentru a duce 

un control strict operațiunilor efectuate fiecare colaborator al entității este dotat cu un dispozitiv electronic, 

care în mod automat analizează toate mișcările gazdei și comunică serviciului de control al calității muncii în 

timp real dacă există abateri de la regimul de lucrul. În caz că există astfel de abateri la ieșire din tură, 
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persoana în cauză primește înștiințare despre faptul că entitatea reziliază contractul de muncă cu ea, fără 

explicarea cauzei. Aceste măsuri au dus la faptul că la moment această compania este cea mai mare 

companie de logistică din lume, ocupând o pondere de circa 40% în ramură la nivel internațional, cu un 

personal de peste 1000 000 de oameni. 

Cea mai importantă latură a sistemului de remunerare contemporan este schimbarea cardinală a 

remunerării muncii la nivel de entitate, bazată pe conceptul unei politici flexibile de remunerare a muncii, 

trecerea la care este influențată de trei grupuri de factori: progresului tehnico - intelectual, necesitatea de 

rezolvare a problemelor sociale și echilibrarea pieței muncii. Studierea practicilor internaționale ne arată că 

una dintre tendințele principale în mediul remunerării muncii este legătura strânsă dintre mărimea salariului 

și nivelul prețurilor. La ora actuală are loc pierderea priorității indexării salariilor în conformitate cu 

prețurile, care propune compensarea automată a scumpirii vieții. Principiul modern de creștere a salariului se 

bazează pe creșterea productivității muncii și este diferit pentru fiecare angajat în parte. Adică două persoane 

care îndeplinesc aceeași funcție și au același loc de muncă v-or fi remunerați diferit în dependență de 

productivitatea muncii fiecăruia și de posibilitățile materiale ale entității. 

În domeniul stimulării remunerării materiale o importanță foarte mare are metoda de apreciere a 

calității și cantității muncii executate. Un rol tot mai mare în remunerarea muncii îl joacă metoda așa numitei 

aprecieri a „meritelor față de entitate” ceea ce presupune două abordări a aprecierii remunerării muncii: după 

rezultat – ceea ce prevede aprecierea calitativă și cantitativă a muncii efectuale, și individual – aprecierea 

calităților muncitorului, a loialității acestuia față de entitate. Conform acestor principii este creată sistema de 

premieri conform punctajului și a bonusurilor, sisteme foarte răspândite în Uniunea Europeană și Statele 

Unite ale Americii. 

Cele mai avansate companii ale lumii au creată o sistemă foarte armonioasă și bine balansată de 

remunerare a productivității muncii, care nu are scopul de a rezolva problemele în domeniu doar la moment, 

dar și pe termen îndelungat. Experiența internațională a managementului resurselor umane poate fi reluat și 

implementat și de companiile autohtone, care în urma implementării ei v-or avea doar de câștigat.  

Foarte actual, la moment, este rezolvarea problemelor ce ține de aprovizionarea procesului de 

producere a entității cu cadre calificate de muncă. Această condiție este impusă nu doar de situațiile actuale 

cum ar fi migrarea populației active, în deosebi a personalului calificat, precum și îmbătrânirea acestuia, dar 

și cerințelor în creștere a pieței față de calitatea produselor fabricate, a serviciilor acordate. Lipsa 

personalului calificat, a specialiștilor și managerilor duce la înrăutățirea situației economice a entității, 

pierderea capacității de concurență a entității. 

În ultima perioadă se observă o mărire a numărului locurilor vacante disponibile pentru persoane 

calificate și toate acestea pe fonul reducerii numărului populației active și apte de muncă. Acest deficit, de 

personal calificat, se datorează și faptului că nu există programe echilibrate de pregătire a specialiștilor 

calificați, într-un domeniu foarte vast de profesii.  

Una dintre problemele de bază cu care se confruntă managementul resurselor umane este eficiența 

mică a resurselor umane. Indicatorul acestei eficiențe este nivelul și tempoul productivității muncii, nivelul 

creșterii salariului mediu, echilibrul dintre creșterea productivității muncii și remunerarea acesteia. 

Dezvoltarea economiei naționale, creșterea productivității muncii și a calității vieții populației 

determină eficiența cu care sunt folosite resursele de producție și în primul rând resursele umane. 

Schimbările ce au loc în toate ramurile economiei naționale, fără excepție, au jucat un rol decisiv în alegerea 

strategiei managementului resurselor umane și aprecierii eficienții acestuia. 

Formarea structurilor noi de conducere și economico-organizaționale la nivelul entității au un efect 

benefic în folosirea resurselor umane. În același timp, un rol foarte important au și schimbările la nivel micro 

și macroeconomic. 

În activitatea de zi cu zi a entității apare o necesitate obiectivă de a organiza procesul de producere ori 

a acordării serviciilor la un alt nivel, nu cum până acum, cu adaptarea tuturor aspectelor activității 

economico-financiare la schimbările pieței, scopul principal fiind obținerea producției competitive pe piața, 

nu doar la nivel național, dar și internațional. 

Creșterea productivității muncii devine un imperativ al vremii pentru crearea unei producții 

concurențiale, care în mare parte depinde de cantitatea și calitatea resurselor umane a entității, ori spus cu 

alte cuvinte, a personalului acesteia. 

În prezent, în regim operativ, se formează regulile generale referitoare la calitatea muncii îndeplinită, 

în deosebi față de profesiile contemporane care au ca bază aplicarea cunoștințelor fundamentale și a 
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tehnologiilor informaționale. Astfel de condiții sunt: capacitatea de a gândi în mod abstract și de a vedea 

lucrurile din jur într-un mod diferit decât ceilalți; îndemânarea de a opera cu informație și cunoștințe noi; 

posedarea limbajelor de programare, a deprinderilor de gândire logic și analitic; capacitatea de a reacționa 

prompt la orice schimbare a situației atât pe piața locală cât și internațională și cu acest prilej, de a înțelege 

perfect cum funcționează sistemele economice, tehnologice și care este interacțiunea dintre ele. 

Împrejurările menționate mai sus explică faptul că metodele tradiționale de conducere a 

managementului resurselor umane nu mai sunt valabile la moment. A apărut necesitatea de formare a 

sistemelor inovatorii de management a resurselor umane care corespund mai bine etapei de dezvoltare a 

economiei contemporane.  

Obiectivele managementului inovațional al resurselor umane sunt starea de spirit al personalului, iar 

obiectul acestuia este dezvoltarea potențialului creativ și comportamentul inovativ al personalului. Un astfel 

de comportament, de obicei se referă mai mult la companiile din sferele moderne de producere și acordare a 

serviciilor, în deosebi a entităților din domeniul IT, dar pot fi aplicate de orice entitate participantă la viața 

economică contemporană. Aceste metode constau în trecerea de la munca orientată pe operațiuni simple, la 

munca orientată pe operațiuni complexe, de la controlul personalului la extinderea responsabilităților 

acestuia. Cu toate acestea resursele umane rămâne cel mai important factor de producție, pentru analiza 

eficacității căruia trebuie de implementat metode noi. Lucrul acesta se explică prin faptul că resursele umane 

nu trebuie privite doar din prisma factorilor de producție, dar și ca scop ce ocupă locul de frunte în structura 

societății.  

Din aceste motive, managementul resurselor umane are metode și scopuri diferite comparativ cu 

metodele de gestionare a celorlalți factori de producție. În primul rând trebuie de luat în considerație atât 

faptul că munca joacă rolul de bază în procesul dezvoltării economice, cât și faptul că capacitatea de muncă a 

fiecărui individ este unică în felul ei, și de aceea managementul resurselor umane trebuie să devină un proces 

bazat pe o activitate  intelectuală ce are la temelie o multitudine de criterii.  

În scopul îmbunătățirii folosirii resurselor umane trebuie în primul rând de perfectat structura acestora 

și a implementa măsuri, care sunt orientate la îmbunătățirea productivității muncii, creșterea disciplinei la 

locul de muncă, profilaxia traumatismelor și îmbolnăvirilor.  

Trebuie de acordat o atenție deosebită procesului de organizare a muncii și a producerii, deoarece doar 

respectând regulile stricte impuse de timp și știința economică avem șanse să obținem indicatori economici 

performanți și să devenim o entitate competitivă pe piață. 

Principalii factori ai organizării raționale a unui sistem bine echilibrat muncă-producție sunt: 

- repartizarea funcțiilor și aranjarea fiecărei persoane la locul de muncă care i se potrivește cel mai 

bine, chiar dacă acest loc nu este de la început ocupat de el; 

- organizarea și aprovizionarea locurilor de muncă cu tot ce este necesar, pentru a avea pierderi 

minime de timp;  

- implementarea unor procese raționale de muncă; 

- crearea condițiilor optime de muncă; 

- acordarea unei remunerări stimulative; 

- acordarea posibilității de a face studii, a crește calificarea profesională și în caz de necesitate și 

recalificarea personalului; 

- asigurarea securității la locul de muncă. 

Fiecare entitate trebuie să crească permanent nivelul  procesului de producere, asigurarea curățeniei la 

locul de muncă a fiecărui muncitor, să asigure asistența medicală a muncitorilor, amenajarea teritoriului etc. 

În condițiile economiei contemporane, formarea resurselor umane în cadrul unei entități nu se rezumă 

doar la pregătirea muncitorilor calificați, care cunosc foarte bine tehnica și tehnologia de producere, 

metodele de conducere a procesului de producere. Personalul în entitățile contemporane pe lângă 

cunoștințele de bază trebuie să posede deprinderi inovative care să ușureze procesul tehnologic, mereu să 

găsească farmecul în mediul înconjurător, să poată simplu și inovativ să preia experiența altor entități și să le 

implementeze prompt și la timp în procesul de producere. 

Baza procesului de producere cu caracter inovațional este potențialul personalului acesteia, deoarece la 

moment nu mai este suficient posedarea unor deprinderi standard. La moment este bine de analizat continuu 

starea de spirit și de sănătate a resurselor umane. Indicatorii calitativi ai resurselor umane se pot de apreciat 

cu ajutorul unor date generale, cum ar fi profesionalismul personalului, stagiul de muncă în domeniul dat. 
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De foarte multe ori în cadrul entităților se organizează treninguri unde se urmărește ca fiecare 

participant să se dea cu părerea cum poate fi îmbunătățit procesul de producție, ce ar propune el ca la locul 

unde muncește să se producă schimbări care ar contribui la creșterea productivității muncii și la ușurarea 

muncii pentru personal. La finele fiecărei întruniri se face o analiză la toate cele propuse, după care 

managementul resurselor umane analizează care idei sunt într-adevăr inovatoare și pot fi implementate, 

pentru a simplifica procesul de producere și a mări productivitatea muncii în cadrul entității. Cele mai bune 

propuneri sunt menționate separat prin acordarea unor suplemente la salariu. Aceasta se face cu scopul de a 

cointeresa personalul în implicarea conștientă a fiecărui membru al entității. 

Unul dintre cele mai grele momente care trebuie apreciat este influența personalului administrativ și 

contribuția fiecăruia la procesul de producere, deoarece acest indicator nu poate fi apreciat cantitativ, iar 

calitativ nu mereu se reușește. 

Cu toate acestea calitățile inovative sunt foarte personalizate. Aceasta se manifestă prin stilul de 

conducere, de organizare a procesului de producere, prin rezultatele obținute de entitate la finele perioadei 

analizate și dacă sunt realizate toate planurile propuse. 

Pentru realizarea unor rezultate deosebite un rol important joacă motivarea și stimularea personalului 

în ceea ce privește implementarea unor tehnici inovatoare de organizare a procesului tehnologic, un rol 

deosebit printre care este stimularea creativității, care presupune repartizarea funcțiilor între muncitor și 

producerea modificărilor necesare în îndeplinirea funcțiilor dacă undeva nu se reușește și pentru a exclude 

monotonia operațiunilor efectuate. Repartizarea personalului în cadrul procesului tehnologic și diferențierea 

operațiunilor efectuate în dependență de posibilitățile profesionale a fiecăruia și în același timp în dependență 

de caracter și temperament, este funcția de bază a managerilor resurselor umane. 

Principiile de bază de care trebuie să se conducă un manager de resurse umane în activitatea de zi cu zi 

sunt: 

- crearea unor relații prietenești în colectiv, indiferent de postul care este ocupat de fiecare, fără 

pierderea statutului profesional; 

- organizarea unei legături strânse și sistematice între subdiviziunile entității, accentuarea legăturilor 

de relaționare atât pe orizontală, cât și pe verticală, ceea ce asigură necesarul de resurse, informație și 

susținere în caz de necesitate;  

- crearea unui flux de informație continuu, care permite descoperirea de noi idei în cele mai 

neașteptate împrejurări și folosirea acestora în realizarea scopurilor și a problemelor ce stau în fața entității; 

- asigurarea unităților entității cu personal administrativ ce crede în posibilitatea de îmbunătățire a 

procesului tehnologic, aprovizionarea producerii cu resursele necesare și susținerea ideilor inovatorii care 

provin din partea personalului. 

 

Concluzii  

Managementul resurselor umane are ca scop  folosirea la maxim a resursele de care dispun, adică a 

resurselor umane, prin păstrarea personalității și identității fiecăruia. La această etapă de dezvoltare trebuie 

clar de înțeles faptul că resursele de bază sunt: 

- resursele umane sau cu alte cuvinte forța de muncă- factor de producție ce influențează direct și în 

proporții însemnate eficacitatea și nivelul de concurență a entității, și este factorul ce joacă rolul 

primordial la obținerea supraprofitului de către entitate; 

- implementarea strategiilor inovatoare în procesul de conducere a forței de muncă, adică a 

managementului resurselor umane; 

- parteneriatul social și democratizarea procesului de conducere în cadrul entității, proces care are ca 

consecință reflectarea responsabilității pentru rezultatele obținute pe fiecare persoană din cadrul 

entității; 

- investițiile efectuate în personal, care sunt cele mai importante investiții și pe termen lung au cea mai 

mare pondere în cifra de afacere a entității; 

- remunerarea muncii trebuie să fie adecvată, moment ce joacă un rol dominant în cointeresarea 

personalului de a contribui la buna funcționare a entității.  
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Rezumat. Inovarea şi progresul științific și tehnologic în economie se bazează, în primul rând, pe 

crearea, dezvoltarea și implementarea tehnologiilor informaţionale şi automatizate de înaltă precizie bazată 

pe utilizarea unor tehnologii mecanizate  performante, cu utilizare pe scară largă a dispozitivelor  robotice, 

instrumente și sisteme de control pentru microprocesoare al mașinilor și agregatelor agricole, care permit 

creșterea productivităţii  muncii,  reducerea costurilor de producţie pe unitate de produs finit obţinut de 

agenţii economici din societate. 

În aceste condiții , schimbarea viziunii privind rolul statului în economie, este foarte binevenită, și 

anume acțiunile lui trebuie să nu se refere doar la monitorizarea şi reglementarea activităţii economice, dar 

la participarea efectivă a statului în activitatea economică,  îndeplinind un rol activ în procesul de 

planificare, orientare  şi comercializare a producţiei, mai ales agricole, prin preluarea unor anumitor 

pîrghii economice de reglementare din sistemul economic centralizat. 

Cuvinte cheie: inovare ,progres științific, funcțiile statului, planificare, organizare. 

 

Abstract. Innovation and scientific and technological progress in economics are based primarily on 

the creation, development and implementation of high-precision information and automated technologies 

based on the use of high-performance mechanized technologies, with widespread use of robotic devices, 

tools and control systems. for microprocessors of agricultural machines and aggregates, which allow to 

increase labor productivity, reduce production costs per unit of finished product obtained by economic 

agents in society. 

In these conditions, the change of vision regarding the role of the state in the economy is very 

welcome, namely its actions must not only refer to the monitoring and regulation of economic activity, but to 

the effective participation of the state in economic activity, playing an active role in the process. planning,  

orientation and marketing of production, especially agricultural, by taking over certain regulatory economic 

levers from the centralized economic system. 

Key words: innovation, scientific progress, state functions, planning, organization. 
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Introducere  

Fenomenele negative ce apar în economia multor țări și problemele create de economia europeană și 

mondială, crizele financiare din ultima perioadă, precum și fluctuațiile de ordine socială, impun marea 

majoritate a statelor dezvoltate din Europa, care au avut la baza dezvoltării social-economice metoda 

evolutivă, să identifice noi modalități de reformare a sistemelor economice existente bazate pe 

implementarea mai aprofundată a unor reguli de reglementare din partea statului și coordonarea acestora cu 

interesele regionale, europene și mondiale. 

Din cele menționate se poate de evidențiat faptul că orice sistem economic ales de indivizi pentru 

dezvoltare, nu etse static, ci are un carater fluctuant în timp, modificăndu-și formele de manifestare în 

dependență de cerințele obiective și subiective ale membrilor societății. Unele forme de sisteme economice 

au avut un impact economic și social mai benefic asupra societății, altele au înregistrat anumite rgrese în 

dezvoltrea social – economică a statelor, fapt ce s-a impus și necesitatea modificării lor în timp. 

 

Metodologia cercetării 

La realizarea studiului respectiv, în dependență de particularitățile cercetării și a specificului 

domeniului de cercetare, au fost utilizate următoarele metode: - unitatea inducției-deducție; abstracția 

științifică; unitatea dintre analiză și sinteză. 

 

Conținut și rezultate  

Din momentul apariției omului și a grupurilor de indivizi, activitatea, îndeletnicirea de bază a 

constituit activitatea economică. Fapt, argumentat de rolul vital al activității economice în existența 

individului, în procesul de constituire a societății ca sistem social. Astfel, privit în ansamblu, sitemul social 

poate fi echivalat cu un tot întreg, format din mai multe componente, sau subsiteme (economic, politic, 

cultural, educațional etc), fiecare cu caracteristici și funcții specifice. 

Din totalitatea subsistemelor menționate, s-a confirmat faptul, că rolul central în dezvoltarea 

sistemului social și a individului îl are subsistemul economic, deoarece el constituie sursa centrală de 

satisfacere a nevoilor primare și secundare ale indivizilor, precum și formează și condiționează crearea 

condițiilor și a resurselor necesare pentru crearea, existența și dezvoltarea celorlalte subsisteme ale 

sistemului social. 

Acest fapt, argumentează necesitatea cercetării, studierii activității economice ca proces ce se 

desfășoară în timp, precum și a identificării factorilor și elementelor ce condiționează existența și dezvoltarea 

acestui fenomen. 

Privită ca proces, activitatea economică, are un caracter istoric, fluctuant, dinamic și schimbător în 

timp, datorită a două componente principale cum sunt: - producția și consumul. Anume sub influiența 

acestor doi poli, activitatea economică a evoluat, în timp, de la tipuri și forme de organizare simple la forme 

și tipuri de organizare complexe, relații ce pot fi exemplifacate în figura ce urmează. 

Analiza figuri sus menționate, ne permite să concluzionăm că, fluctuația și modificarea activității 

economice în timp, condiționează în mod ireversibil și modificarea sistemului social și a relațiilor care le 

crează. Aceste modificări sunt caracterizate de anumită stări / faze / procese prin care trec atît activitatea 

economică, cît și sistemul social. Capacitatea de a gestiona, a răspunde la aceste stări și a se adapta, 

condiționează sistemului social și indivizilor din societate fie efecte pozitive, fie efecte negative, fie criză și 

recesiune, fie bunăstare și dezvoltare. 

Impactul major al activității economice asupra sistemului social, a impulsionat timp îndelungat 

indiviziii să analizaze și să cerceteze acest fenomen, pentru ai identifica caracteristicile, factorii și principiile 

ce îl gurvernează.  
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Figura 1.  Factori și interacțiuni în evoluția sistemului social-economic. 

Sursa: Elaborat de autor conform conform literaturii de specialitate. 

 

În prezent, există o multitudine de abordări conceptuale ale activității economice. Astfel, D. 

Moldovanu [1, p. 35] în lucrarea sa “Curs de teorie economică” afirmă că:  - “activitatea economică este 

principala formă a activității umane și constă în atragerea și folosirea resurselor economice rare pentru a 

produce bunurile necesare satisfacerii nevoilor umane”.  Un grad mai mare de complexitate a noțiunii de 

activitate economică este redat de către C. Angelescu, ca fiind „domeniul fundamental și complex al 

activității umane. Cuprinde ansamblul faptelor, actelor și reacțiilor oamenilor, concretizate în 

comportamente și decizii de atragere și folosire a resurselor economice rare, în vederea producerii, 

distribuției, schimbului și consumului, în funcție de nevoile și interesele lor” [2, p. 35]. 

Din cele expuse mai sus putem constata că activitatea economică nu este alt ceva decît un proces de 

transformare a resurselor economice în bunuri economice pentru a satisface nevoile umane. 

Planificarea, organizarea și desfășurarea acestor procese de transformare sunt influințate de relațiile 

dintre indivizi și caracteristicile existente la moment ale sistemului social. Un impact major asupra acestui 

principiu il au desigur astfel de subsisteme ale sistemului social ca cel politic, religios, instituțional, tehnic și 

subsistemul de apărare. Evoluția, specificul de manifestare, relațiile și impactul acestor subsisteme asupra 

sistemului social, a creat în timp, activității economice capacitate de satisfacere a nevoilor umane și de 

creare a bunăstării pentru populație.  

Interpretarea în timp și în plan istoric a tendinței respective, a dus la scindarea opiniilor privind 

modul de creare a bunăstării indivizilor din societate și înregistrarea creșterilor economice necesare, capabile 

să asigure satisfacerea optimă a nevoilor. În timp ce anumite școli și curente economice optau și optează 

pentru o libertate a organizării activității economice (curentul liberal și economia de piață), alte școli 

promovau și optează pînă în prezent pentru o reglementare mai strictă a procesului de organizare și 

desfășuare a activității economice (curentul dirijist și economia planificată).  Aceste controverse ale 

abordării problemei bunăstării economice ale indivizilor, a format în ultimă instanță o punte de compromis 

între aceste două opinii, ceea ce a dus la apariția așa numitului sistem economic mixt, care este o mixare a 

elementelor economiei de piață cu economia planificată, de comandă. O particularitate a sistemului dat este 

că se urmărește combinarea virtuțiilor economiei de piață (libertate economică, hedonism, concurență etc.) 

cu elemente de intervenționism din partea statului, caracteristici proprii sistemului centralizat.  

În prezent, lumea este dominată de economia de piață, din acest motiv, intervenția statului în 

economie este absolut necesară și evidentă. Fapt evidențiat din ce în ce mai mult de prezența pe plan 

internațional a eșecurilor economiei de piață:- crize, monopoluri, șomaj, inflație, capacități limitate de 

soluționare a unor probleme globale ale omenirii. 

Sub alt aspect, sistemul de piață tinde să satisfacă doar acele nevoi care sunt întruchipate în cerere. 

Cu toate acestea, există nevoi în societate care nu pot fi exprimate prin relația monetă-cerere, aceste nevoi 

sunt reprezentate de bunurile și serviciile publice care nu sunt rentabile pentru producerea individuală și 

privată a agentului economic. Astfel de bunuri sunt: - apărarea națională, alimentarea cu energie și apă, 

salubritate, ordinea publică etc. 
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Practica statelor cu economii de piață dezvoltate, demonstrează necesitatea intervenției statului în 

economie,mai ales cu scopul gestiunii efectelor economice și sociale externe, manifestate prin creșterea 

dimensiunilor urbelor, disproporții regionale de dezvoltare, redistribuirea inechitabilă a veniturilor.  

Economia de piață, nu poate asigura dreptul egal și total la muncă a tuturor indivizilor, fapt ce 

condiționează inevitabil existența șomajului sub diversitatea formelor sale de manifestare. Ca rezultat, anume 

statul este activat, în astfel de situații, pentru a soluționa problema dată și să atenuieze efectele sociale și 

economice negative ale șomajului.  

Economia de piață nu poate garanta independen dezvoltarea progresului tehnico-științific din 

societate, deoarece sunt necesare eforturi foarte mari din punct de vedere financiar și organizațional. Și nu în 

ultimă instanță, economia de piață liberă nu are imunitate la astfel de dezechilibre macroeconomice ca: - 

inflația, monopolul, recesiune etc.  

   

  
 

Figura 2.  Funcțiile și rolul economic al statului în perioada contemporană. 

Sursa: Elaborat de autor conform conform literaturii de specialitate 

 

Dacă în secolul trecut se observă o tendință majoră de optare pentru economia mixtă cu caracter 

liberal, atunci în spre sfîrșitul secolului trecut și în prezent, se manifestă o tendință mai accentuată de creștere 

a rolului statului în dezvoltarea sistemului social, fenomen datorat în mare parte de creșterea complexității 

nevoilr umane sociale și a vieții social-economice în genere. Tendința respectivă, a amplificat rolul și 

funcțiile economice și sociale ale statului în societate, funcții care pot fi redate în figura 2. Figura dată ne 

demonstrează că în prezent rolul statului în societate este destul de mare, variat și complex cu impact decisiv 

asupra dezvoltării sistemului social-economic. Anume realizarea optimă a acestor funcții din partea statului, 

conduc la îndeplinirea cît mai bună a obiectivelor macroeconomice menționate, obiectve care odată fiind 

realizate soluționează practic toate prblemele sociale, economice, politice etc.  

Pentru realizarea acestor funcții și atingerea obiectivelor marcoeconomice, sunt necesare anumite 

resurse, resurse reprezentate de totalitatea impozitelor și taxelor percepute de stat. Planificarea adecvată a 

acestor elemente duce la o stimulare a vieții social economice din societate, iar o planificare și o gestiune 

irațională a taxelor și impozitelor are ca efect creșterea poverii fiscale a agențiolor economci și sociali din 

societate, fapt ce transformă statul dintr-un element stimulatoriu și un factor a garantării progresului, într-un 

factor al regresului, al destabilizării echilibrului economic și social din societate. 

Un exemplu de gestiune irațională a funcțiilor statului și transformarea lui într-o povară economică și 

socială este și cazul Republicii Moldova. În etapa actuală, analiza statistică a indicatorilor macroeconomic, 

ne atestă desigur o tendință de dezvoltare continuă, pozitivă a sistemului social ce caracterizează Republica 

Moldova, de la 6479715 mii lei în 1995 a PIB-ului la 192508553 mii lei  [3], totuși în realitate nivelul de trai 

al populației s-a redus, puterea de cumpărare a salariul real a scăzut, crește șomajul și inflația și există o 

emigrare masivă a populației din țară. Aceste tendințe negative ale dezvoltîrii social-economce a RM, pot fi 

argumentate de: 

 Neeficiența sistemului economic ales de Republica Moldova, după declararea 

independenței, astfel sistemul economic ales și construit de la 1990 –prezent, nu-și demonstrează 

eficacitatea în crearea capacităților reale de creare a unei societăți  capabile să asiguire o bunăstare și un nivel 

de trai ridicat pentru populația țării. Marea parte a reformelor, realizate asupra vechiului sistem economic, 
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menite să contribuie la creștere și dezvoltare economică și socială, în ultimă instanță se dovedesc a fi niște 

acțiuni (antireforme) care au contribuit la: 

a) Degradarea socială a societății, manifestată prin reducerea calității și a capacităților de 

prestare a unor astfel de  servicii ca învățămînt, medicină, cultură, asistență socială etc. Reducerea gradului 

de educație și comportament etic a populației, a condus la modificarea viziunilor și valorilor din societate, 

unde sunt apreciate astfel de calități ca: - banditismul și huliganismul, corupția, neștiința și lipsa de 

compasiune socială dintre indivizi. 

b)  Degradarea economică a societății, fapt ce a condusl la reducerea capacităților de 

producție,  reducerea bunăstării populației, creșterea șomajului, emigrare în masă, divizarea societății în 

bogați și săraci etc. 

c) Neexeistența unei viziuni clare de dezvoltare economică, care ar fi bazată pe dezvoltarea 

forțelor productive ale națiunii și nu pe stimularea împrumuturilor externe, ca surse și metode de dezvoltare 

economică. Astfel timp de 30 de ani, factorii decizionali din Republica Moldova, doar au mimat tendința de 

dezvoltare reală a economiei naționale, fapt ce a condus la o degradare continua a potențialului productiv 

autohton, ei bazîndu-se în mare parte pe diverse împrumuturi externe pentru soluționarea problemelor de 

ordin social și economic, iar o mare parte a acestor împrumuturi deseori au fost furate și utilizate neadecvat.  

d) Economie bazată exclusiv în mare parte pe import și comerț cu astfel de produse și servicii 

cu caracter neproductiv (remitențe, benzinării, notariate, baruri și cluburi, servicii medicale private etc.). O 

astfel de societate unde marea parte a bogăției naționale depinde conjunctura piețelor externe, nu are un 

potențial propriu de producție a bunurilor materiale, viabil și durabil,  orientat în primul rînd spre satisfacerea 

cererii interne, nu are șanse reale de dezvoltare. 

 Neeficiența politicilor și strategiilor de reformare și dezvoltare a agriculturii, în prag de 

secol XXI, agricultura Republicii Moldova rămîne a fi o ramură cu multiple probleme, atît din punct de 

vedere al organizării procesului de producție, cît și din punctul de vedere al plusvalorii create de ramura dată 

în societate. Totalitatea reformelor și măsurilor realizate în scopul dezvoltării ramurii respective, au  ca efect 

în ultimă instanță concntrarea activității agricole  în mînile unui grup restrîns de producători, determinat după 

criterii politice și relații de rudenie, care beneficiează de rezultatele activității. O astfel de formă de 

organizare a activității agricole a redus capacitatea ramurii de a realiza angajări a forței de muncă, mai ales a 

populației din mediile rurale unde aceștea își desfășoară activitatea, ceea ce a condus la exodul persoanelor 

din satele moldovenești și degradarea localităților rurale. Existența unei competiții neechitablile între aceste 

grupuri de producători și producătorii locali din sate, ceea ce are ca efect în ultim rînd falimentarea celor din 

urmă.  

 Distrugerea și reanimarea cu greu a sectorului industrial bazat pe materia primă agricolă. 

Distrugerea marilor întreprinderi industriale ale vechiului sistem au condus la distrugerea lanțurilor valorice 

de producție existente și pierderea viziunilor privind modul de reorganizare a acestor elemente. Ca rezultat în 

prezent există o colaborare destul de fragilă între reprezentanții sectorului agricol și reprezentanții industriei 

de prelucrare, fapt ce crează probleme cu piața de desfacere, cu procesarea, stocarea materiei prime și a 

producției agricole. 

 Instabilitatea mediului de activitate, generat de fluctuația mediului politic și mediului 

economic. 

În situația cînd libera inițiativă eșuează, practica a demonstrat că doar o reglementare mai strictă a 

sistemului social, poate corecta situația nefavorabilă. În astfel de cazuri, statul trebuie să devină actorul 

strategic, principal, vital în planificarea, organizarea, coordonarea și controlul tuturor activităților vitale ale 

sistemului social. Desigur dacă aceste atribuții sunt realizate constiincios, cu respectarea principiilor statuluii 

de drept, de către factorii decizionali ai societății. 

 

 

Discuții 

Analiza constatărilor sus menționate, ne impune în situația de a identifica noi posibilități de 

reorganizare a sistemului social existent, problemă ce are un caracter destul de complicat și complex. 

Practica dezvoltării activității economice, a demonstrat, și nu odată pe parcursul istoriei, că în situații de criză 

a sistemului social, din punct de vedere economic, o variantă de ieșire din impas a fost creșterea intervenției 

și a atribuțiilor statului în societate (sex. XVIII – XIX, naționalismul lui F.List; mijlocul sec. XX,  dirijismul 

lui Keynes și economia planificată a URSS; anul 1978 – prezent, miracolul economic Chinez etc.). Obținerea 
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rezultatelor pozitive în creșterea și dezvoltarea economică și socială a statelor, în exemplele menționate s-a 

datorat în mare parte faptului, ca statul și-a rezervat un rol activ, strategic în dezvoltarea social – economică, 

devenind astfel unul din principalii producători, consumatori și element de realizare a planificării, 

previzionării și reorientării sensului și esenței activității economice, realizate atît de agenții economici 

publici cît și privați. 

Astfel de viziuni ar fi binevenite și pentru cazul Republicii Moldova, care după părerea mea ar 

soluționa o serie de probleme, mai întîi de ordin economic cum ar fi (piață de vînzare, prețuri reale de 

comercializare, posibilități de planificare, investiții și subvenționări eficiente, crearea lanțurilor valorice de 

producție etc.) fiind urmate și de cele din sfera socială. O intervenție activă ar fi binevenită în toate 

domeniile, astfel ca statul să orienteze activitățile din sistemul social în direcția planificată și dorită.  

Pentru început, opinia dată, aș reflecta-o pentru activitatea agricolă, dat fiind faptul că economia 

republicii Moldova, se spune că are un caracter agrar accentuat.  Necesitatea prezenței statului în agricultură 

este evidentă și necesară practic pentru totalitatea sistemelor economice existente, situație argumentată de 

particularitățile ce caracterizează activitatea agricolă, și  anume: 

a) Pămîntul este un factor de producție care nu poate fi substituit; 

b) Activitate condiționată direct de mediul natural, fapt ce generează activității o eficiență mică și 

un grad de risc mare; 

c) Productivitate mică comparativ cu alte ramuri, situație ce necesită o susținere permanentă din 

partea statului; 

d) Aplicarea mult mai lentă și mai greu a PTȘ. în activitatea de producție, lucu care conduce la 

creșterea costului de producție; 

e) Într-o economie liberă, nereglementată corspunzător, se crează o diferență de preț catastrofală 

pentru producția agricolă, între costul produselor agricole și costul resurselor necesare pentru producerea 

acestor bunuri.; 

f) Caracter conservator și neelastic la cerințele pieții, condiționat de particularitățile procesului 

de producție. 

Agricultura este vulnerabilă şi expusă la un şir de riscuri cu impact negativ ca: eroziuni, alunecări, 

calamităţi natural. Însă pe lîngă aceste probleme de ordin natural, producătorii agricoli se confruntă şi cu alt 

gen de probleme cum ar fi comercializarea producţiei recoltate, cauzate de reducerea volumelor de achiziţii 

şi prelucrare a legumelor de către fabricile de conserve, precum şi slaba dezvoltare a serviciilor de colectare, 

depozitare, transport a produselor agricole pentru industria alimentară şi pentru comercializarea pe piaţă. 

Nivelul scăzut de competitivitate a produselor agricole autohtone şi lipsa de diversitate a produselor 

contribuie la cedarea producţiei locale în faţa celei de import. Toate acestea nu oferă siguranţă şi stimulare 

pentru o dezvoltare durabilă, ci dimpotrivă sporesc riscurile agricultorilor. 

În această ordine de idei, aceste momente negative ar putea fi depășite dacă anumite atribuții ale 

procesului de producție, planificare și organizare ale activității agricole ar fi preluate și realizate de către stat. 

O viziune schematică a relațiilor dintre stat și sectorul agricol, precum și a efectelor eventuale ce pot să apară 

sunt vizualizate în figura ce urmează. 

Înțelegerea greșită, intenționată, a principiilor economiei de piață de către populație dar mai ales de 

către presoanele cu funcții publice de decizie, a creat condiții favorabile pentru  haosul și dezvoltarea slabă, 

actuală a agriculturii. Cu atît mai mult că la baza acestei situații se află în primul rănd factorul politic și slaba 

capacitate de organizare a structurilor publice administrative cu funcții de decizie, a căror activitate este 

orientată în primul rînd spre realizarea intereselor proprii sau de partid. Nu există nici o responsabilitate în 

domeniul planificări, utilizării și gestiunii banilor publici, ceea ce condiționează o iresponsabilitate totală a 

persoanelor și instituțiilor publice din domeniu.  

Dacă aceste absurdități ar fi omise și structurile statului și-ar realiza obiectiv sarcinile și funcțiile ce 

le revin, atuncii o implicare mai accentuată a statului în economie, mai ales în agricultură, ar condiționa niște 

premize și condiții favorabile de dezvoltare a unui sector agricol competitiv, orintat în primul rînd spre 

satisfacerea calitativă a nevoilor interne și mai apoi către nevoile și cererea externă. 
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Figura 3.  Rolul PTȘ. și a economiei planificate în dezvoltarea capacităților agricole de 

producție. 

Sursa: Elaborat de autor  

 
După cum se știe marile probleme ale agricultorului moldovean sunt lipsa pieții de desfacere și 

imposibilitatea utilizării PTȘ. și a tehnologiilor din domeniu, din cauza unor costuri foarte ridicate a 

investițiilor necesare de realizat. Atuul pe care se bazează și s-a bazat tranziția și crearea economie de piață a 

Republicii Moldova, a fost și este crearea sectorului mic și mijlociu, care, mulți autori în domeniu, îl 

consideră ca fiind competitiv datorită avantajelor pe care le oferă, într-un mediu instabil, fluctuant greu de 

previzionat. Fapt ce a stimulat procesul de privatizare, impărțire a patrimoniul public și crearea unui număr 

mare de proprietari și întreprinderi mici și mijlocii, care marea parte a lor sau dovedit a fi neviabile în noile 

condiții de activitate. 

Această, situație, crează însă un paradox, deoarece practica economică ne demonstrează că acces la 

piața de desfacere, menținerea dimensiunilor pieții și posibilitatea utilizării PTȘ. și a tehnologiilor inovatoare 

din societate le au nu întreprinderile mici și mijlocii, dar întreprinderile mari cu capacități de producție 

ridicate și cu randamente de scară în crearea economiilor. Anume întrepriderile mari condiționează succesul 

dezvoltării social-economice a unui stat, crează baza strategică a creării locurilor de muncă, a plății diferitor 

taxe și impozite și consolidarea financiară a bugetului statului.  

În condițiile date ale Republicii Moldova, unde capacitatea  economică de producție este puternic 

fragmentată, avantajele economice ale marilor întreprinderi pot fi preluate de către stat atît în domeniul 

producției, comercializării cît și consumului, prin: 

 În domeniul producției: - deterninarea sortimentului de produse și servicii necesare pieții 

interne  și identiuficarea posibilităților de producție în baza avantajelor relative; planificarea necesarului  

de producție destinat necesităților interne; plaificarea direcțiilor și miloacelor necesare pentru susținerea și 

stimularea producției planificate de realizat etc. 

 În domeniul consumului: - crearea comenzilor de stat în baza consumurilor publice 

planificate pentru acoperirea necesităților de consum a instituțiilor publice de orice domeniu. 

 În domeniul comercializării: - colectarea și centralizarea ofertelor individuale private, 

precum și a ofertelor producătorilor publici, în oferte unice, globale pe țarăși identificarea piețelor de 

desfacere în exteriorul țării.Prin astfel de acțiuni se va crea și garanta prezența pieții de desfacere pentru 

micii producători de produse, permițîndule o anumită stabilitate în procesul de derulare și planificare a 

activității economice. 
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Concluzii 

Agricultura este un sector strategic pentru ţară, care dispune de potenţial de dezvoltare şi putem 

contribui la revenirea înceată a griculturii la poziţiile pierdute în ultimile decenii. Creşterea productivităţii 

necesită investiţii, de aceea e necesară creşterea fondurilor de subvenţionare în agricultură; o şansă pentru 

creşterea veniturilor obţinute în sectorul agricol ar fi promovarea şi facilitarea exporturilor de produse 

agroalimentare; trebuie să delimităm cele mai competitive domenii din sectorul agrar şi să punem accent 

anume pe dezvoltarea acestora: un domeniu important care dispune de bază pentru dezvoltare este 

legumicultura şi pomicultura, care deţin o pondere crescîndă pe piaţa locală. O practică nouă în agricultura 

ţărilor dezvoltate, dar şi în curs de dezvoltare, este cultivarea şi promovarea produselor ecologice pure. 

Acestea ar fi o şansă reală pentru RM de penetrare a pieţelor externe unde există o cerere crescîndă pentru 

produsele ecologice. 
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Rezumat. În lucrare sunt reflectate rezultatele studiului sociologic efectuat în Regiunea de Sud a Republicii 

Moldova privind ocuparea forței de muncă. Acest studiu a avut ca scop determinarea și evaluarea problemelor cu 

care se confruntă populația activă, care își caută un loc de muncă.  

Cercetând ocuparea forței de muncă în regiuni, putem determina și rezolva o multitudine de probleme din 

diferite domenii de activitate ale vieții sociale la nivel național. 

Rezultatele studiului ne demonstrează că e foarte uşor din categoria persoanelor ocupate să devii persoană 

neocupată. Şomajul este un proces care afectează întreaga societate la toate nivelele. Numai eforturile comune: 

statul, Oficiul Forţei de Muncă, angajatorii şi respectiv persoanele în cauză pot soluţiona problema dată. 

Cuvinte cheie: populație ocupată, șomaj, loc de muncă.  

 

Abstract. The paper reflects the results of the sociological study on employment, conducted in the Southern 

Region of the Republic of Moldova. This study aimed to determine and assess the problems faced by the active 

population, who are looking for a job. 

By researching employment in the regions, we can determine and solve a multitude of problems in different 

fields of activity of social life at national level. 

The results of the study show that it is very easy to become unemployed being employed before.  

Unemployment is a process that affects the entire society at all levels. Only joint efforts: the state, the Labor Office, 

employers and the people concerned can solve the problem. 

Key words: employed population, unemployment, jods. 

 

 

Introducere 

Ocuparea forţei de muncă poate fi considerată o problemă, care permanent necesită a fi studiată  nu numai la 

nivel de stat, dar şi la nivel de regiune. Pentru prima dată conceptul de ocupare a forţei de muncă a fost analizat de 
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reprezentanţii mai multor curente și anume de A. Smith, D. Ricardo, J. B. Say, K. Marx, etc. Ei considerau că în 

cazul când cererea şi oferta de muncă sunt egale există echilibru pe piaţă şi ocuparea deplină este asigurată. 

Ocuparea poate fi definită ca „deţinerea unui loc de muncă şi prestarea unei munci cu o durată de cel puţin o 

oră în cursul perioadei de referinţă”, cuprinzând [5, p. 11]: 

- toate persoanele în vârstă de muncă, care deţin un loc de muncă nesalariată sau care, deşi nu sunt încadraţi în 

vreo activitate, deţin o legătură formală cu locul de muncă; 

- toate persoanele de 15 ani si peste care au desfăşurat o activitate economică aducătoare de bunuri şi servicii 

de cel puţin o oră in perioada de referinţă (săptămână); 

- toate persoanele ce exercită o muncă nesalariată, dar o fac în vederea unui câştig familiar, sau care, având o 

întreprindere proprie, nu lucrează dintr-un motiv ori altul.  

 Forţa de muncă activă care nu se încadrează în caracteristicile menţionate anterior se include în categoria 

şomerilor.  

Pentru a putea observa graniţa dintre ocupare şi şomaj, problemele cu care se confruntă populaţia activă din 

Regiunea de Sud a Republicii Moldova s-a efectuat această cercetare sociologică.   

  

Metodologia cercetării 

În cadrul cercetării sociologice au participat persoane fizice în vârstă aptă de muncă și nu numai (15 – 65 de 

ani) și care la moment au statutul de șomer ori nu au un loc stabil de muncă. 

Cercetarea sociologică este realizată în perioada septembrie – octombrie 2016, la anchetare au participat un 

număr de 75 persoane, un eșantion bine selectat și care ne permite a face un tablou veridic în ceea ce privește situația 

șomajului în Regiunea de Sud.  

Structura eșantionului pentru chestionar, în funcție de caracteristicile de bază: sex, vârstă, mediul de trai și 

nivelul de instruire, se prezintă în felul următor: 

 

Sex Masculin – 50,7% Feminin – 49,3 % 

Grupa de 

vârsta 

15 – 24 ani 25 – 34 ani 35 – 44 ani  45 – 54 ani  55 – 64 ani  65 ani și 

peste 

24 % 21,3 % 21,3 % 22,7 % 10,7 % 0 % 

Mediu de 

trai 

Urban - 64% Rural - 36%  

Nivel de 

instruire 

Superior Mediu de 

specialitate 

Secundar 

profesional 

Liceal, 

mediu 

general 

Gimnazial Primar sau 

fără școală 

29,3 % 22,7 % 29,3 % 14,7 % 4 % 0 % 

 
Eșantionul selectat după gen, sunt în proporție aproape egală, după grupa de vârstă se păstrează aceeași 

situație, excepție fac respondenții de la 55 ani și peste, unde procentul respondenților este mai mic. După mediul de 

trai, cea mai mare parte a celor interogați sunt din mediul urban, aproape de două ori mai mulți în comparație cu cei 

din mediul rural, lucrul ce denotă faptul că populația de la sate de cele mai multe ori duc o activitate de subzistență în 

agricultură și nu se consideră șomeri. Lucrul acesta reprezintă situația reală în Regiunea de Sud, unde marea parte a 

populației locuiește la sate și mai puțin în orașe, care de altfel sunt și centrele raionale. Aceeaşi situaţie se observă şi 

la respondenţii selectaţi după nivelul de instruire, fiindcă locuitorii mediului urban au mai multe posibilităţi de a face 

studii.  

 

Rezultate și discuții 

Analiza rezultatelor studiului sociologic privind ocuparea forţei de muncă în Regiunea de Sud a Republicii 

Moldova a realizat următoarele caracteristici: 

Domeniile de activitate. Respondenţii care au activat în unele ramuri ale economiei naționale până a deveni 

șomeri, sunt dispuși să continuă activitatea mai departe în servicii 36% din respondenți; în construcții  9,3%; în 

transport 12%. Agricultura cunoaște o descreștere de la 17,4%  la 6,7%, industria de la 16% la 12%, pe când în 

comerț situația este inversă, dacă în trecut activau 9,3% pe viitor doresc să activeze 24% de respondenţi. 
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Figura 1. Ramurile în care au activat respondenții și în care ar dori să activeze pe viitor, în % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Serviciile şi comerţul ca ramuri devin tot mai atractive, deoarece permite obţinerea veniturilor într-o perioadă 

destul de scurtă. În  agricultură veniturile sunt foarte mici, iar industria în Regiunea de Sud dispare ca ramură a 

economiei. În construcţii şi transport se menţine o stabilitate. 

Conform sondajului  în construcție și transport din total sunt implicați bărbați în cea mai mare parte din 

mediul urban: în transport 89 %,  în construcție 71,5%. În comerţ şi servicii prevalează femeile: 71,5% din total 

optează pentru comerţ, iar 73% pentru  servicii. Fiindcă suntem în permanenţă mişcare situaţia uşor se poate 

schimba. 

În ceea ce priveşte cât de des respondenţii îşi schimbă locul de muncă, studiul a arătat că populaţia activă a 

Regiunii de Sud doreşte mai puţină mobilitate de muncă şi mai multă stabilitate. 

 
Figura 2. Periodicitatea cu care respondenţii îşi schimbă locul de muncă, % 

Sursa: elaborat de autor în baza studiului efectuat 

 

Dintre cei interogați 62,7% de persoane până a deveni șomeri au muncit la un singur serviciu,  24% schimbă 

serviciul odată în câțiva ani și doar 13,3% dintre respondenți își schimbă serviciul mai des de o dată pe an. Dintre 

aceștia se observă că femeile sunt mai statornice și 61,3% dintre ele au muncit la unul și același loc de muncă, cu o 

prevalare a celor din mediul rural față de cel urban de 57,9%  la 42,1%. În rândul bărbaților situația este următoarea: 

din 38,7% din totalul de respondenți care nu și-au schimbat locul de muncă și aceștia sunt împărțiți proporțional 50 la 

50 în funcție de mediul de trai. Referitor la respondenții care își schimbă locul de muncă în câțiva ani aici bărbații au 

64,7% față de 35,3% femei și pe mediul de trai supremația o ține mediul urban: la bărbați 81,8% față de 18,2% și la 

femei 83,3% față de 16,7%. În ceea ce privește respondenții care își schimbă serviciul mai des de odată pe an, la 

bărbați toți cei ce au răspuns afirmativ la întrebarea în cauză sunt din mediul urban, iar la femei 75% sunt din mediul 

urban și 25% din mediul rural. 

Referitor la motivul din care respondenții s-au eliberat de la ultimul loc de muncă, constă în aceea că cea mai 

mare parte a celor interogați s-au eliberat din propria inițiativă (28%) și că nu erau satisfăcuți de salariul pe care îl 

primeau (30,7%). Un procent înal mai avem și la optimizarea personalului în întreprinderea unde activau (12%), 

precum și începerea unei activități pe cont propriu care a eșuat (8%). Din rândul acestora în dependență de mediul de 

trai la bărbați cea mai mare parte care a demisionat din propria inițiativă sunt din mediul urban 72,7% față de 27,3%  

mediu rural și la criteriul satisfacției salariului pe care-l obțineau mediul urban cuprinde 80% față de 20% cel rural. 

La femei pe aceleași categorii în primul caz avem 60% mediul rural și 40% cel urban, iar în cazul al doilea urban 

69,2% și 30,8% rural. La optimizarea personalului la femei urban și rural au câte 50%, iar la bărbați 33% urban față 
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de 67% rural. La criteriul începerea unei activități pe cont propriu care a eșuat la bărbați urbanul predomină cu 60% 

față de 40% la rural, iar la femei mediul rural deține 100%. La celelalte categorii precum expirarea contractului 

individual de muncă și din motive obiective nu s-a putut prelungi, schimbarea domiciliului, lipsa de perspectivă, 

închiderea întreprinderii, starea sănătăţii, procentul respondenților a fost foarte mic și nu atât de important. 

O altă caracteristică care ne reprezintă un tablou amplu în ceea ce privește populaţia este și afirmațiile ce țin de 

problema în câte sectoare ale economiei au lucrat respondenții.  

 
Figura 3. În câte sectoare ale economiei au activat respondenţii, % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Datele studiului ne arată că 69,3% din respondenți au lucrat într-un singur sector al economiei. În ceea ce 

privește persoanele care au activat în două sectoare, acestea constituie a cincea parte din cei interogați, adică 20%. 

Persoanelor care au activat în mai mult de două sectoare le revine un procent puțin mai mare, respectiv 10,7%. 

Conform rezultatelor obținute putem constata că cea mai mare parte a respondenților care au lucrat într-un singur 

sector al economiei, adică 54,5% sunt din mediul  urban,  iar 45,5% sunt din mediul rural, dintre aceștia 46% sunt 

bărbați dintre care 62,5% sunt din mediul urban și 46,5% din mediul rural. În ceea ce privește femeile tot la aceeași 

caracteristică dintre cele 54%: 53,6% dintre respondente sunt din mediul urban față de 46,4% care locuiesc în mediul 

rural. În ceea ce privește caracterizarea grupului de respondenți care au activat în două sectoare ale economiei avem 

următoarea situație: 57,1% sunt bărbați dintre care 75% sunt din mediul urban, 25% mediul rural; la femei care 

constituie 42,9% - 67% ocupă mediul urban și 33% mediul rural. La compartimentul: au activat în mai multe 

sectoare ale economiei: bărbați – 44%, din care 100% sunt din mediul urban; femei – 56%, din care 40% din mediul 

urban și 60% din mediul rural. 

  

 
Figura 4. Repartizarea respondenţilor în dependenţă de condiţiile acceptării de a reveni la locul  precedent de 

muncă şi opţiunile în alegerile unui loc de muncă, % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Principalul motiv din care au avut loc fluctuațiile dintr-un sector în altul este insatisfacția respondenților față 

de salariul pe care-l primeau (47,7%): din care 61,9% sunt din mediul urban, 38,1% mediul rural. Dintre aceștia 

61,9% sunt bărbați – 69,2 din mediul urban, 31,8% din mediul rural; femei din 38,1% - 50% sunt din mediul urban și 

tot atât în mediul rural. Al doilea motiv care are o pondere însemnată este demisionarea din propria inițiativă 31,8% - 

64,3% sunt din mediul urban și 35,7% din mediul rural. Dintre respondenți 42,85 % sunt bărbați care în unanimitate 

sunt din mediul urban, iar dintre cele 57,15% rămase sunt femei cu 37,5% din mediul urban și 62,5% din mediul 

rural. Referitor la celelalte motive care au dus la schimbarea sectorului de activitate sunt nesemnificative deoarece 

împreună formează nu mai mult de 20%. Din cele menționate putem constata că pentru populaţie salariul este unul 

dintre factorii de bază care motivează angajaţii de a se reține la un serviciu ori să-și caute un alt loc de muncă. 
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Următoarea caracteristică analizată constă în faptul cât de dispuși sunt respondenții să se întoarcă la locul de 

muncă  precedent și dacă sunt de acord care ar fi condițiile revenirii. Datele studiului ne arată că din cei interogați în 

cazul revenirii la vechiul loc de muncă pun pe primul plan mărimea salariului, mai corect 45,3%, și corespunzător 

52% dintre cei ce pun același indicator pe primul plan în cazul alegerii unui loc nou de muncă. Amplasarea 

serviciului îi deranjează pe 5,3% dintre cei ce pot reveni la vechiul loc de muncă și 12% pentru cei ce caută un nou 

loc de muncă. Starea de spirit în colectiv îi afectează pe 9,3% din prima categorie și 6,7 % din categoria a doua. 

Prezența unor bonusuri are o însemnătate mai importantă pentru cei interogați de 14,7% în prima categorie și 16% în 

cea de a doua categorie. Condițiile de muncă ori graficul de muncă nu prea îi deranjează pe respondenți, ei fiind de 

acord să muncească și în condiții mai vitrege doar să aibă un loc de muncă. Acest parametrul joacă vre-un rol cât de 

cât însemnat la același procent de respondenți de 1,3% în ambele cazuri. Avem și dintre cei ce nu s-ar întoarce le 

vechiul loc de muncă. Aceștia constituind 2,7%. Totodată există o categorie însemnată și dintre cei ce nu pot 

răspunde la întrebarea în cauză, dintre cei ce ar reveni la vechiul loc de muncă nu au putut răspunde 21,4%, iar dintre 

cei din categoria a doua avem 12% dintre respondenți care nu se pot exprima care ar fi prioritățile lor la alegerea unui 

nou loc de muncă. 

Un factor destul de important în cazul angajării este salariul minim pentru care sunt de acord să muncească. 

Salariul cu care sunt de acord să muncească cei care caută un loc de muncă nu diferă mult comparativ cu salariul 

mediu nominal brut care este de 5084 lei (anul 2016) și valoarea minimului de existență ce constituie 1814 lei. 

Deaceea nimeni dintre respondenți nu dorește un salariu până la 1000 lei.  

Referitor la categoria respondenților care sunt de acord să muncească cu un salariu de la 1001 la 2000 lei  

constituie 6,7% dintre care 80% sunt din mediul urban și 20% din mediul rural. Pe gen această categorie se divizează 

în felul următor: bărbații constituie 40% din total care la rândul loc 100% sunt din mediul urban; femeile constituie 

60% dintre care 67% sunt din mediul urban și 33% din mediul rural. La categoria respondenților ce sunt de acord să 

muncească pentru un salariul de la 2001 la 4000 lei,  constitue 44% dintre cei interogați dintre care 57,6% sunt din 

mediul urban și 42,4% sunt din mediul rural. Pe categorie de gen bărbații constituie 36,4% din total, dintre care 67% 

sunt din mediul urban, 33% din mediul rural; femeile constituie 63,6% dintre care 52,4% locuiesc în mediul urban și 

47,6% în mediul rural. 

În următoarea categorie în care sunt dispuși să muncească pentru un salariu de la 4001 la 6000 lei avem 

următoarea situație: în această categorii se înscriu dorințele la 30,7% dintre cei interogați dintre care 56,5% sunt din 

mediul urban și 43,5% din mediul rural. Bărbații sunt 47,8%, între care 63,6% locuiesc la orașe și 36,4% la sate; 

femeilor le revine 52,2% dintre care 50% le revin ambelor medii. 

Ultima categorie a persoanelor care doresc un salariu mai mare de 6001 lei constituie mai puțin de a cincea 

parte dintre cei interogați și anume 18,6%, dintre care 71,4% sunt din mediul urban și 28,6% din cel rural. Dintre 

aceștia 78,6% constituie bărbații cu 72,7% din mediul urban și 27,3% din mediul rural, după care urmează partea 

feminină cu 21,4% dintre care 67% sunt din mediul urban și 33% din mediul rural. 

 
Figura 5. Percepția pozitivă respondenţilor de specialitatea pe care au ales-o, % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Din cele menţionate constatăm că cea mai mare parte a celor interogați sunt dispuși să muncească pe un 

salariu de la 2001 până la 6000 lei ceea ce ne sugerează ideea că muncitorii din Regiunea de Sud au cerințe foarte 

conservative față de salariu și nu cer sume fabuloase ci sunt bucuroși să muncească pentrul un salariu foarte mic, dar 

principalul este ca acest loc de muncă să existe, ceea ce de multe ori este imposibil de realizat. 

Această afirmație este concretizată și de răspunsul oferit de respondenți la întrebarea: „Care sunt cauzele că nu 

v-ați găsit un loc de muncă?” la care 13,3% au răspuns că persistă o lipsă de locuri de muncă pe specialitatea pe care 

o posedă, 29,3% au spus că există o lipsă generală a locurilor de muncă, iar 57,4% au recunoscut că ofertele care le 

oferă piața muncii nu corespund așteptărilor lor, de aceea ei nu sunt dispuși să accepte ofertele existente. 
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Cu toate acestea 84% din cei interogați sunt mulțumiți cu alegerea pe care au făcut-o în momentul în care și-

au ales profesia și doar 16% din respondenți consideră că au comis o greșeală de la început.  

Conform rezultatelor obținute se observă că cu cât nivelul de instruire a respondentului este mai înalt cu atât 

acesta este mai mulțumit de specialitatea pe care și-a ales-o. 

Din aceste persoanele care au nivelul de instruire gimnazial 71,5% dintre aceștia sunt mulțumiți de 

specialitatea aleasă și 28,5% nu sunt mulțumiți, iar aceștia constituie 9,3% din totalul celor interogați, atunci la 

persoanele cu studii superioare 95,3% sunt mulțumiți de alegerea pe care au făcut-o și doar 4,7% regretă faptul ce 

specialitate au ales la început, cu toate că aceștia constituie 28% din numărul persoanelor interogate. 

Aceeași situație persistă și în cazul dacă ar face cursuri de recalificare, cu cât nivelul de instruire este mai înalt 

cu atât persoanele sunt dispuse să întreprindă măsuri pentru a găsi un loc de muncă.  Dacă în cazul persoanelor cu 

studii gimnaziale 50% ar face studii de recalificare, dar ceilalți 50% încă nu știu și în total aceștia constituie 8%, 

atunci dintre cei cu studii superioare 47,7% sunt dispuși să facă cursuri de recalificare, 14,3% nu și 38% nu știu, dar 

nu trebuie de uitat că aceștia sunt 28% din total. 

O situație similară avem și în cazul când analizăm răspunsurile respondenților în dependență de vârsta 

acestora. Cu cât persoanele sunt la o vârstă mai înaintată cu atât ei sunt mai puțin dispuși să schimbe ceva, dar în 

același timp sunt mai mulțumiți de specialitatea pe care au ales-o. 

Din informația selectată se observă că bărbații sunt cu mult mai mobili spre a face schimbări în viața lor în 

comparație cu femeile care la prima vedere sunt mai conservative, dar care în realitate de cele mai dese ori au o 

responsabilitate mai mare față de ziua de mâine. Aceasta se explică prin mentalitatea de mamă și gospodină. 

Următoarea caracteristică analizată este perioada în care respondenții caută un loc de muncă. 

 
Figura 6. Intervalul de timp de când respondenţii îşi caută un loc de muncă, % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Conform datelor sondajului cea mai mare parte a respondenților își caută un loc stabil de muncă într-un 

interval de mai puțin de jumătate de an, adică în jur de 70,6%, ceea ce este un indicator foarte important. Pe de altă 

parte respondenții care își caută un loc de muncă mai mult de un an de zile sunt circa a cincea parte, mai corect 

18,7%, un procent destul de mare. Dar aici nu trebuie de confundat faptul că perioada în care își caută un loc de 

muncă și cu perioada de când ei sunt șomeri diferă. Conform datelor pe care le-au afirmat respondenții referitor la 

perioada de care ei sunt șomeri, atunci 62,7% dintre ceștia sunt șomeri de mai puțin de un an de zile, 12% de un an 

de zile, 9,3% de doi ani de zile și 16% de mai bine de doi ani. Din aceste date se observă că șomerii nu caută un loc 

de muncă pe toată perioada de când sunt șomeri și aceata se poate explica prin două momente: 

 pe parcursul perioadei cât a fost persoana oficial înregistrată ca șomer nu s-a deranjat mult, deoarece în această 

perioadă putea să mai îndeplinească careva munci care nu erau înregistrate oficial; 

 persoanele în strategia de căutare a unui loc de muncă face careva încercări sporadice și nu este într-o căutare 

permanentă, adică trece pe la câteva întreprinderi și lasă CV-ul său, totodată trece pe la Oficiul Forței de Muncă 

unde se înregistrează după care o perioadă așteaptă răspuns, mai apoi dacă nu are un răspuns afirmativ mai face 

o încercare și ciclul se repetă. 

La un moment destul de important în urma analizei răspunsurilor la chestionarul în cauză este cum apreciază 

respondenții lucrul Oficiilor Forței de Muncă Teritoriale și respectiv implicarea Statului în ceea ce privește 

combaterea șomajului. 
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Figura 7. Aprecierea politicii în domeniul combaterii şomajului implimentate de către OFM şi Stat, % 

Sursa: elaborată de autor în baza studiului efectuat 

 

Se observă că există o diferență foarte mare a răspunsurilor respondenților cum apreciază ei politicile 

implementate pentru combaterea șomajului de către Oficiile Forței de Muncă Teritoriale și Puterea centrală. Dacă 

politicile implementate în acest domeniu de către OFM este apreciată foarte bine de 1,3% de respondenți, atunci 

Statul la acest capitol are zero procente. Cu calificativul - bună această politică este apreciată de 9,3% dintre 

persoanele interogate la capitolul statului și cu 34,7% la nivelul OFM. Satisfăcătoare politica în cauză este apreciată 

de 38,7% pentru stat și cu 26,7% pentru OFM. Nesatisfăcătoare politica implementată de stat în domeniu o apreciază 

52% din respondenți și doar 14, 6% pentru OFM. Totodată nu știu cum să aprecieze politica implementată în 

domeniul combaterii șomajului de către OFM teritoriale 22,7% de respondenți. 

Aceasta se explică prin faptul că de cele mai multe ori politicile implementate de OFM teritoriale de către 

populație nu sunt apreciate ca politici ale statului, și în același timp Statul este apreciat ca ceva abstract și departe iar 

Oficiile Forței de Muncă Teritotiale ca o organizație de sinestătătoare și care se situează foarte aproape de populaţie. 

Din datele studiului se observă că cu calificativul foarte bună statul nu este apreciat de nici un respondent, pe 

când serviciile acordate de OFM este apreciat cu acest calificativ de 1,3% dintre respondenți care sunt femei din 

mediul urban. 

Cu calificativul bună politica statului în domeniu este apreciată de 4% de respondenți din mediul urban și 

5,3% din mediul rural, dintre care bărbați din mediul urban sunt 100%, iar cei din mediul rural se repartizează câte 

50% bărbați și 50% femei. Cu același calificativ OFM sunt apreciate de către 18,7% din mediul urban și respectiv 

20% din cel rural, dintre care bărbați urban - 28,6%, rural 33%; femei urban 71,4% și rural 67%.  Din aceste două 

aprecieri se observă că femeile sunt dispuse să aprecieze pozitiv politicile duse în acest domeniu de către stat și 

OFM, în deosebi cele din mediul urban, care după toate datele sunt mai bine informate și se folosesc mai des de 

serviciile oferite. Pe când bărbații sunt mai conservativi în aprecieri. 

La calificativul satisfăcător politicile statului sunt apreciate de 25,3% dintre respondenți din mediul urban și 

14,7% din cel  rural. Dintre aceștia 58% din mediul urban sunt bărbați și 42% constituie femeile, iar în mediul rural 

36,4% constituie părerea bărbaților și 63,6% a femeilor. Cu același calificativ politicile implementate de către OMF 

sunt apreciate de 25,3% dintre respondenții din mediul urban dintre care 47,4% constituie partea bărbătească și 

52,6% cea femeiască; pe când cei din mediul rural apreciază cu acest calificativ doar 5,3% dintre respondenți care se 

împarte egal între bărbați și femei. 

Cu calificativul nesatisfăcător statul a fost notat de către 32% de respondenți din mediul urban și 18,7% din 

cel rural, dintre care bărbații sau expus afirmativ la acest capitol cu 58,3% din mediul urban și 35,7% din cel rural, în 

rândul femeilor avem următoarele rezultate: urban – 41,7%, rural – 64,3%. La același calificativ, dar de astă dată 

despre lucrul efectuat de OMF s-au expus afirmativ 8% din respondenții urbani dintre care 83,3% bărbați și 16,7% 

femei; și 6,7% dintre cei rurali unde 60% bărbații și 40% femeile.  

Nu au știut cum să aprecieze serviciile acordate de OFM teritoriale 8% dintre respondenții urbani, care erau în 

întregime bărbați și 6,7% dintre cei rurali dintre care patru cincimi erau femei și o cincime bărbați. 

Cu calificative negative au apreciat o mare parte a bărbaților ori în general nu au știut ce să răspundă, pe când 

femeile în această  grupă sunt în număr mai mic. În paralel se observă că cu cât vârsta este mai înaintată și nivelul de 

instruire mai înalt calificativele selectate sunt mai echilibrate și apreciate mai bine și vice-versa. 

 

Concluzii 

Reieșind din analiza  rezultatelor cercetării sociologice privind ocuparea forţei de muncă în Regiunea de Sud 

a Republicii Moldova pot fi făcute următoarele concluzii: 
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 Mărimea salariului este criteriul de bază în alegerea unui loc de muncă. Conform datelor sondajului se 

observă că principalul criteriu care stă la baza angajării unei persoane la un serviciu ori altul – este salariul. Chiar 

dacă observăm că cerințele în acest domeniu nu sunt prea mari, majoritatea dintre cei interogați sunt disponibili să 

muncească pentru un salariu de 4000 - 6000 lei, totuși și această sumă nu este de cele mai dese ori oferită de către 

angajatori din diferite motive. Dacă de luat în considerație că salariul este motorul de dezvoltare a unui sector ori 

altul, atunci ne dăm foarte bine seama că la acest capitol sunt rezerve și nu doar din partea mediului de afaceri și a 

angajatorilor, dar și din partea statului, care trebuie să ia măsuri urgente pentru a îmbunătăți situația, deaorece avem 

șanse de a rămâne fără forță de muncă.  

 Populația din Regiunea de Sud este foarte conservativă în privința schimbării domeniului de activitate 

din teama de a rămâne fără un loc de muncă. Din cele menționate se observă că aproape 70% dintre cei interogați 

au muncit într-un singur domeniu al economiei și dintre aceștia mai mult de 60% au muncit la același serviciu pe 

parcursul întregii perioade în care a activat până a deveni șomer. Acest  lucrul nu trebuie privit ca un moment că cei 

interogați nu doreau schimbări în viață sau nu au capacități de a îndeplini și o altă muncă, ci mai degrabă ca o teamă 

a populaţiei de a pierde locul de muncă și a rămâne fără surse de existență. În ultima perioadă se observă modificări  

însemnate în sectoarele economice ale Regiunii de Sud și o lipsă acută a locurilor de muncă în toate domeniile de 

activitate. Dacă până la mijlocul anilor 90 ai secolului XX în Regiune existau foarte multe întreprinderi de prelucrare 

a producției agricole, de producere a materialelor de construcție și de acordare a serviciilor în domeniul agricol, în 

ultimul timp toate aceste întreprinderi au fost restructurate ori au dispărut, industria producerii materialelor de 

construcție aproape că nu mai există, precum și cea a prelucrării producției agricole, principalele domenii în care 

populaţia mai are siguranța că poate să-și găsească un loc de muncă este sectorul de stat. 

 Are loc un schimb de priorități în sectoarele economiei Regiunii de  Sud. Din datele sondajului realizat 

se observă că acordarea serviciilor devine sectorul de bază al economiei Regiunii urmat de comerț și transport, pe 

când agricultura care mereu era tradițională în această parte a țării își pierde simțitor pozițiile. Acest lucrul se explică 

prin faptul că acordarea serviciilor a devenit un sector cu perspective foarte mari și care în ultima perioadă se 

dezvoltă foarte intensiv și în care salariile sunt mai mari. Antreprenorii dezvoltă sectorul în cauză deoarece chiar dacă 

se fac investiții însemnate într-o perioadă scurtă de timp mijloacele financiare încep să se recupereze, ceea ce nu poți 

spune despre agricultură, care pe lângă faptul că cere investiții însemnate nu asigură recuperarea lor într-un viitor 

apropiat. 

 Populația nu este dispusă să înceapă o activitate pe cont propriu din frica de ziua de mâine și din lipsa 

unei legislații corespunzătoare. Dacă de privit atent datele obținute în urma sondajului se observă că sunt foarte 

puțini cei care riscă să înceapă o activitate pe cont propriu. Aceasta se explică atât prin faptul că populația nu este 

încrezută că nu v-or exista probleme neprevăzute, nu v-or exista tot felul de controale nesancționate și că v-a avea 

piață de desfacere la ceea ce produce ori oferă pe piață. Un al doilea factor ce servește ca impediment în această 

privință este lipsa unei legislații corespunzătoare în această ramură a economiei care să susțină climatul de afaceri la 

un nivel de cointeresare înalt. 

 Oportunitățile de angajare a populației apte de muncă din Regiunea de Sud sunt foarte limitate. În 

Regiunea de Sud sunt într-un număr foarte mic iar în unele domenii în general au dispărut întreprinderile mari și cu 

capital străin care să poată pătrunde pe piețele europene și să fie competitive. Aici persistă în mare parte întreprinderi 

mici și de obicei în sectoare precum acordarea serviciilor, comerț, de transport etc. dar care nu pot oferi locuri de 

muncă unui număr mare de persoane apte de muncă. Întreprinderile care în trecut ofereau un număr mare de locuri 

de muncă au dispărut. Unicele care pot oferi un număr mare de locuri de muncă sunt serviciile desconcentrate în 

teriroriu, instituțiile de învățământ, întreprinderile de stat, dar care în marea lor parte oferă condiții de muncă care nu 

satisfac așteptările persoanelor ce caută un loc de muncă. 

 Populația din Regiunea de Sud are un nivel de instruire foarte înalt. De cele mai dese ori persoanele ce 

caută un loc de muncă sunt cu studii superioare, iar Oficiile Forței de Muncă Teritoriale au propuneri și sunt 

solicitate de întreprinderile care au nevoie de persoane cu un nivel mediu de instruire și pentru munca care este 

necalificată, dar populația din Regiune, după cum se observă și din datele sontajului, au un nivel de instruire înalt și 

nu sunt de acord să îndeplinească muncă necalificată la salariul pe care îl propun angajatorii.  

 Șomajul devine un flagel regional. Șomajul crează foarte multe probleme în toate sectoarele economiei 

naționale. Aceasta se observă din răspunsurile celor interogați, deoarece o persoană aptă de muncă care nu poate găsi 

un loc de muncă de o perioadă mai îndelungată de timp devine o problemă a întregii societăți. De aici cresc 

indemnizațiile pentru șomaj, ajutoarele materiale, scad impozitele pe venit și încă multe alte probleme care parcă nu 

au nimic comun cu șomajul cum ar fi: se agravează situația criminogenă, apare activitatea economică ilicită, crește 

corupția, se mărește numărul bolnavilor și încă multe alte probleme.  
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 Populația de multe ori nu percepe politica statului în domeniul combaterii șomajului ca ceva integru și 

nu are încredere în aceasta. De multe ori populația nu percepe statul și serviciile sale din teritoriu care se străduie să 

soluționeze problema șomajului și să implementeze politica de combatere a șomajului la nivel local ca ceva integru 

și care rezolvă aceeași problemă. Aceasta credem că este o scăpare în politicile implementate de stat în domeniu și 

care cere o soluționare complexă și neîntârziată. 

În cele reflectate  mai sus putem menţiona că șomajul are un efect negativ asupra întregii societăți și nu doar 

asupra celor care nu dispun de un loc de muncă stabil și bine plătit. 
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Rezumat. Cercetarea respectivă include o scurtă prezentare generală despre dezvoltarea carierei, 

deoarece mulți indivizi consideră că este dificil să dezvolte o strategie eficientă de dezvoltare a carierei sale. 

Gestionarea carierei necesită o analiză continuă a abilităților, performanțelor, a tendințelor 

individului, aceasta poate fi privită ca o succesivitate de stadii ale carierei în simbioză cu stadiile vieții. 

Drept punct de plecare pentru autocunoașterea abilităților, sistematizate conform analizei SWOT, se 

stabilesc punctee forte și slabe, de la care se identifică oportunitățile acestor puncte forte, și amenințările 

punctelor slabe. Un aspect important este faptul că punctele forte și slabe pot fi influențate de individ, în 

timp ce oportunitățile și amenințările fiind niște factori de influență externi, nu pot fi direct influențați de 

individ. 

Printre cerințele carierei s-a identificat a fi: performanța înaltă, ce constituie baza succesului în 

carieră, ulterior urmează rezistența vizibilă la locul de muncă, care determină profesionalismul în 
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organizarea eficientă a activităților necesare de îndeplinit, dorința pentru schimbare, sau altfel zis 

flexibilitatea la noile modificări apărute pe piața muncii, planificarea propriei cariere și educația continuă, 

toate acestea contribuie la evoluția și dezvoltare acrierei. 

Această cercetare abordează definițiile carierei și dezvoltării carierei, tehnici de dezvoltare a 

carierei și strategiile. De asemenea, abordează scopul carierei, finalizând cu recomandări privind 

dezvoltarea carierei. 

Cuvinte cheie: carieră, planificarea carierei, dezvoltarea carierei, stadiile carierei, evaluarea 

carierei. 

 

Abstract. That research includes a brief overview of career development, as many individuals find it 

difficult to develop an effective career development strategy. 

Career management requires a continuous analysis of the skills, performance, trends of the 

individual, it can be seen as a succession of career stages in symbiosis with the stages of life. As a starting 

point for self-knowledge of skills, systematized according to the SWOT analysis, are established strengths 

and weaknesses, from which the opportunities of these strengths are identified, and the threats of 

weaknesses. An important aspect is that strengths and weaknesses can be influenced by the individual, while 

opportunities and threats are external factors of influence, they cannot be directly influenced by the 

individual. 

Among the career goals were identified to be: high performance which is the basis of career success, 

followed by visible resistance at work determines professionalism in the efficient organization of activities 

necessary to perform, desire for change, or in other words flexibility in new changes in the market work, 

career planning and continuing education, all contribute to the evolution and development of the acreage. 

This research addresses definitions of career and career development, career development 

techniques and strategies. It also addresses the purpose of the career, concluding with recommendations on 

career development. 

Key words: career, career planning, career development, career stages, career evaluation. 

 

 

Introducere  

În contextul socio-economic în continuă schimbare, cariera tradițională a părăsit treptat scena și a 

lăsat locul unei cariere moderne, dinamice, flexibile, fragmentate, fără limite și fără locuri de muncă. 

Deși noțiunea de carieră este larg folosită, conceptul de carieră are numeroase înțelesuri, neexistând 

până în prezent o definiție oficială unanim acceptată, care să întrunească consensul specialiștilor, în literatura 

de specialitate sunt cunoscute diferite formulări sau diferite opinii[4, p. 521]. 

O carieră se referă la situații diferite pentru oameni diferiți. Este posibil ca un individ să conceapă 

cariera ca fiind o serie de posturi diferite în firme diferite, în timp ce un alt individ vede cariera sa similară cu 

o ocupație. 

Treptat însă, conceptul de carieră a dobândit o accepțiune mult mai largă și o aplicabilitate tot mai 

globală. Astfel, devenind deosebit de complex, conceptul de carieră are în vedere atât întregul personal al 

firmei, cât şi dezvoltarea în cadrul postului deținut sau chiar în cadrul altor ocupații (gospodari, mame, tați, 

muncitori, voluntari, lideri ai vieții civile etc.), deoarece capacitatea unei persoane de a face față unor noi 

servicii sau unor responsabilități mai mari crește pe măsură ce timpul trece și se acumulează experiență. 

În sfârșit, deși conceptul de carieră este clar legat de muncă, acesta trebuie să fie suficient de larg 

pentru a include nu numai experiența muncii, ci și modul de viață sau condițiile de trai, deoarece viața 

extraprofesională a unei persoane joacă un rol deosebit în cadrul carierei[1, p. 183]. 

Cu alte cuvinte, cariera reprezintă un aspect important și o parte însemnată în viața unui individ care, 

la rândul ei, reprezintă o permanentă luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale. Astfel, 

indivizii sunt, de obicei, dornici să-și dezvolte cariera care ține cont atât de nevoile personale și familiale, 

inclusiv educația copiilor, cât și de carierele partenerilor sau de calitatea vieții. 

 

Conținutul de bază 

Planificarea carierei individuale se concentrează îndeosebi asupra capacităților, abilităților și 

calificărilor angajatului, precum și asupra nevoilor sau aspirațiilor acestuia.  
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Individul trebuie să-și identifice abilitățile și aspirațiile, iar prin consiliere să înțeleagă care sunt 

cerințele de pregătire și dezvoltare pentru o anumită cale a carierei sau pentru o anumită rută profesională.  

Perspectiva individuală a planificării carierei este deosebit de importantă, deoarece constituie o problemă 

care preocupă în general pe toți oamenii și care, în cele din umă, trebuie să răspundă la numeroase întrebări, 

printre care și aceea legată de obiectivele noastre pe termen lung și scurt.  

Prin urmare, oamenii în general și tinerii în special sunt deosebit de preocupați de problemele 

carierei lor. De asemenea, aceștia trebuie să știe că, dacă vor să reușească în carieră, este necesar să și-o 

pregătească din timp și să gândească în viitor. [1, p. 190] 

Evoluția carierei, precum și alegerea acesteia sunt influențate, în cele din urmă, de o serie de factori 

ai succesului în viață în general și ai succesului profesional în special ca, de exemplu, autoidentitatea, 

interesele, personalitatea și mediul social. 

Înțelegerea dinamicii carierei sau a ciclului acesteia implică, printre altele, luarea în considerare a 

stadiilor carierei sau a fazelor de dezvoltare a acesteia de-a lungul vieții unui individ.  

De asemenea, înțelegerea managementului carierei presupune nu numai înțelegerea stadiilor carierei, 

ci și înțelegerea stadiilor vieții, deoarece indivizii trec prin stadiile carierei la fel cum trec prin stadiile vieții, 

iar interdependența acestora este deosebit de importantă. Aceasta, cu atât mai mult cu cât fiecare etapă din 

carieră, respectiv fiecare perioadă de experiențe similare, duce la un nivel superior de înțelegere de sine ca 

urmare a succesului sau insuccesului, iar fiecare experiență de viață modifică atât aspirațiile, preferințele și 

dorințele individului privind cariera, cât și comportamentul acestuia. 

Prin urmare, oamenii și carierele lor, ca și viețile sunt dinamice, evoluează și se schimbă. 

În acest sens, specialiștii în domeniu au încercat să contureze stadiile ideale ale unei cariere însă, 

indiferent de activitățile desfășurate de-a lungul vieții lor, majoritatea oamenilor trec, pe parcursul dezvoltării 

carierei lor, prin patru stadii principale: explorare, stabilire, mijlocul carierei și eliberare. 

 

 
 

Figura 1. Stadiile carierei 

Sursa: preluat după [5, p. 391] 

 

Analiza auto-SWOT în carieră reprezintă unul dintre cele mai utilizate instrumente în procesul de 

planificare strategică a carierei, axându-se pe realitatea internă și externă, examinând astfel  punctele tari și 

punctele slabe ale carierei; oportunități și amenințări din mediul extern, toate în raport cu cariera[2, p. 111]. 

Realizarea de către orice individ, angajat în muncă, a unei analize SWOT a propriei cariere are ca 

punct de pornire situația curentă. Analiza SWOT a carierei furnizează individului o serie de informații 

referitoare la: 

 punctele forte ale carierei și modalitățile de maximizare a rezultatelor; 

 punctele slabe ale carierei și modul de minimizare a riscurilor de producere a acestora;  

 oportunitățile pe care individul trebuie să le exploateze pentru a-și atinge obiectivele în domeniul 

carierei;  

 amenințările sau temerile care pot apărea în cadrul evoluției profesionale a unui individ, pe care 

acesta trebuie să le aibă în vedere în permanență și pe care trebuie să le evite, astfel încât efectele 

concretizării reale a acestora să fie minime. 
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Figura 2. Analiza AWOT a carierei 

Sursa: preluat după [2, p. 111] 

 

Sinteza punctelor forte și slabe, oportunităților și amenințărilor care pot fi aplicate în cariera unui 

individ evidențiază faptul că punctele forte și cele slabe, în momentul identificării acestora au drept scop de a 

se întreprinde măsuri de îmbunătățire dacă ne referim la punctele forte, sau de înlăturare a celor slabe prin 

alte măsuri care depind nemijlocit de fiecare individ în parte, aceasta și conferă imporntanța ca punctele 

identificate să fie cât mai realiste, astfel acestea vor servi pentru individ drept punct de pornire spre o 

dezvoltare a carierei sale. 

Referitor la oportunitățile și amenințările cu care se confruntă un individ, de-a lungul evoluției sale 

profesionale, acestea nu pot fi controlate de către individ și se manifestă ca rezultatul interacțiunilor dintre 

factorii de mediu. 

 

Tabelul 1. Sinteza punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor în cariera unui 

individ 

P
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ei

 

 experiența profesionala;  

 educația; cunoștințele solide în domeniu;  

 abilitățile transferabile (abilitāțile de comunicare, lucrul în echipa, leadership);  

 etica profesională;  

 autodisciplina;  

 interesele; 

 autoidentitatea; 

 personalitatea; 

 inițiativa și creativitatea; 

 capacitatea de muncă în condiții de stres; 

 rețeaua de cunoștințe; 

 implicarea sau interacțiunea cu grupuri sau asociații profesionale etc. 

P
u

n
ct

e 
sl

a
b

e 
a
le

 

ca
ri

er
ei

 

o lipsa experienței profesionale;  

o lipsa educației academice; 

o lipsa obiectivelor personale, a autocunoașterii; 

o abilități personale scăzute (comunicare, lucrul în echipă, leadership); 

o lipsa interesului pentru dezvoltarea carierei; 

o lipsa eticii profesionale; 

o indecizia; 

o timiditatea; 

o emotivitatea etc. 

O
p

o
rt

u
n

it
ă

ți
 

în
 c

a
ri

er
ă
 

 

 tendințe pozitive in domeniu (crearea de noi locuri de muncă, creștere economi la nivel 

local, regional, național); 

 progresul tehnologic; 

 creșterea nivelului educației; 

 domeniul de activitate solicită abilități, aptitudini și cunoștințe pe care individul le posedă; 

 polarizările economice; 

 extinderea relațiilor interpersonale; 

 posibilități de promovare etc.  
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o tendințe negative în domeniu, ce determină reducerea numărului locurilor de munca. 

o concurența absolvenților/colegilor de facultate; 

o concurenți cu experiență, abilități, cunoştințe superioare; 

o concurenți cu abilități de prezentare la interviuri; 

o lipsa şansei; 

o lipsa educației; 

o posibilitățile reduse de promovare în domeniu; 

o gradul scăzut de solicitare, din partea pieței, a abilitaților și aptitudiniar individului etc. 

Sursa: preluat după [2, p. 112] 

 

Dispunând de capacitatea de autoevaluare și cunoscând piața muncii, individul poate să găsească cu 

succes ramura și regiunea, unde ar putea locui și munci. Autoevaluarea corectă a aptitudinilor și abilităților 

presupune cunoașterea propriei persoane, a potențialului, a slăbiciunilor și neajunsurilor. Doar cu acastă 

condiție se pot pune corect scopurile carierei. 

Scopul carierei nu poate fi considerat domeniul de activitate, o anumită muncă, funcție, loc pe scara 

ierarhicā. Scopul carierei are un conținut mai profund. Scopurile carierei se manifestă în cauza pentru care 

omul ar vrea să aibā un serviciu concret, să ocupe o anumită treaptă pe scara ierarhică a funcțiilor. 

Pentru a gestiona efectiv cariera, este necesar de elaborat un plan individual. Structura aproximativă 

a unui asemenea plan include trei compartimente: 

1) estimarea situației de viață; 

2) stabilirea scopurilor individuale finale ale carierei;  

3) scopurile personale și planurile de activitate.  

Planificarea și controlul carierei constă în faptul că, începând cu momentul angajări individului și 

până la disponibilizarea probabilă a sa, este necesar ca individul să planifice avansarea pe orizontală și pe 

verticală în cadrul posturilor sau locurilor de muncă.  

Individul trebuie să cerceteze și să analizeze nu doar perspectivele sale pe termen scurt și lung, dar și 

parametrii pe care trebuie să-i atingă pentru a putea conta pe avansare[3, p. 204]. 

Gestionarea carierei presupune respectarea următoarelor reguli:  

 Nu pierdeți timpul cu un şef fără inițiativă și perspectivă, fiți necesar unui conducător operativ și cu 

inițiativă; 

 Acumulați noi cunoștințe și abilități; 

 Fiți gata să ocupați un post bine plătit, care este sau în curând va fi vacant; 

 Cunoașteți și evaluați alți oameni, care pot contribui la dezvol- tarea carierei dvs.; 

 Întocmiți un plan zilnic și săptămânal, în care să rezervați loc pentru ocupațiile preferate; 

 Țineți minte că în viață totul se schimbă: dvs., cunoștințele și abilitățile dvs., piața, organizația, mediul 

înconjurător... A putea estima aceste schimbări este o calitate importantă a carierei; 

 Deciziile dvs. în carieră practic întotdeauna sunt un compromis între dorințe și realități[3, p. 208]. 

 

Concluzii  

În general, după cum s-a mai menționat, individul dispune de numeroase alternative sau oportunități 

privind cariera. Cu toate acestea, numeroşi specialiști în domeniu ca, de exemplu, John R. Schermerhom și 

colaboratorii subliniază necesitatea cunoașterii ș înțelegerii cât mai corecte a următoarelor cerințe ale 

carierei: [6, p. 577-578] 

 Performanța. Baza succesului în orice post o constituie performanța înaltă. Obținerea unei înalte 

performanțe în orice domeniu de activitate conduce la aprecierea superiorilor, la câștigarea respectului 

colegilor și subordonaților și atrage atenția asupra potențialului înalt al oricărui individ.  

 Rezistența vizibilă. Individul nu trebuie să șovăie sau să ezite pentru a se asigura că ceilalți îi recunosc 

efortul, activitatea depusă sau performanțele obținute. Aceasta este o relație publică și, totodată, o 

sarcină care trebuie îndeplinită într-o manieră profesională.  

 Dorința pentru schimbare. Individul nu trebuie să rămână, cu orice preț, într-un anumit post sau într-

un anumit domeniu de activitate pe care deja îl cunoaște și il stăpânește sau care îi limitează 

oportunitățile de dezvoltare. Cu alte cuvinte, individul nu trebuie să neglijeze sau să piardă şansele de 

promovare în interiorul, sau în afara organizației. 
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 Descoperă un mentor. Relația mentor-individ constituie un parteneriat în cadrul căruia ambii parteneri 

urmăresc cu perseverență atingerea aceluiași obiectiv. Pentru aceasta însă ambii parteneri trebuie să 

manifeste suficientă flexibilitate și să fie pregătiți pentru un comportament care să conducă la 

realizarea obiectivelor propuse. 

 Conducerea propriei cariere. Pe parcursul carierei sale, individul trebuie să rămână activ, să 

gândească sau să mediteze serios și sistematic în legătură cu evoluția carierei respective. Chiar dacă în 

general există un plan vag de orientare a eforturilor sau de evaluare a şanselor, este bine să ne 

construim un plan al carierei pe măsură ce apar noi șşanse sau oportunități. 

 Educația continuă. Într-un mediu dinamic, în continuă schimbare, este necesară o educație 

permanentă. Aceasta cu atât mai mult cu cât succesul pe termen lung nu poate fi obținut fără o 

educație continuă de-a lungul întregii vieți. 
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SECŢIA II 

ROLUL FINANȚELOR ȘI CONTABILITĂȚII ÎN ECONOMIA INOVAȚIONALĂ/  
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РОЛЬ ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
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RISK MANAGEMENT IN THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION 
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Rezumat. Sectorul agricol este supus într-o măsură mai mare, în comparaţie cu celelalte ramuri ale 

economiei naţionale, influenţei factorilor ce pot provoca apariţia riscurilor.  

În condiţiile economiei de piaţă apare necesitatea evaluării, evidenţei riscurilor şi elaborării unui 

mecanism de luare a deciziilor. Majoritatea deciziilor manageriale se iau în condiţii de risc, care apar din 

cauza lipsei informaţiei necesare, spontaneităţii proceselor şi fenomenelor naturii, necunoaşterii legilor 

economice, prezenţei tendinţelor diametrale, etc.   

Gestiunea riscurilor în producerea producției agricole este un proces mai complex decât o abordare 

a riscurilor, reprezintă identificarea, analiza, evaluarea și răspunsul la riscurile potențiale ale unei entităţi. 

Problemele care privesc minimizarea riscului sunt în corelație cu cele de minimizare a pierderilor. Riscul, 

de fapt, se poate defini ca fiind posibilitatea de a pierde. Aceste pierderi pot fi de natură financiară, tehnic-

operațională, întârzieri, reducerea calității sau a performanței. 

Cuvinte cheie: gestiune, pierderi, risc, sector agricol.  

 

Abstract. The agricultural sector is subject to a greater extent, compared to other branches of the 

national economy, to the influence of factors that can cause risks. 

In the conditions of the market economy, there is a need to evaluate, record the risks and develop a 

decision-making mechanism. Most managerial decisions are made in risky conditions, which occur due to 

lack of necessary information, spontaneity of processes and phenomena of nature, ignorance of economic 

laws, the presence of diametrical trends, etc. 

Risk management in agricultural production is a more complex process than a risk approach, it is 

the identification, analysis, evaluation and response to potential risks of an entity. Risk minimization issues 

are correlated with loss minimization issues. Risk, in fact, can be defined as the possibility of losing. These 

losses can be of a financial, technical-operational nature, delays, reduction in quality or performance. 

Key words: management, losses, risk, agricultural sector. 

 

 

Introducere  

Orice factor de risc, odată identificat şi estimat din perspectiva amploarei efectelor sale poate genera 

o nouă perspectivă vizualizată prin prisma riscului da ocazia identificării unor situații noi, care pot fi pozitive 

sau neutre dar ușor de transformat în oportunităţi. 

În condiţiile economiei de piaţă apare necesitatea evaluării, evidenţei riscurilor şi elaborării unui 

mecanism de luare a deciziilor. Majoritatea deciziilor manageriale se iau în condiţii de risc, care apar din 

cauza lipsei informaţiei necesare, spontaneităţii proceselor şi fenomenelor naturii, necunoaşterii legilor 

economice, prezenţei tendinţelor diametrale, etc.   

Sferele de apariţie a riscului în agricultură pot fi: economică; politică; naturală; socială. Situaţiile de risc 

pot fi prevăzute apriori, dacă există suficiente informaţii, şi statistic prin calculul probabilităţii producerii 
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evenimentului. Aşa de exemplu, poate fi stabilit statistic procentul mortalităţii la pui pentru carne pe baza 

experienţelor anterioare, care au avut loc în circumstanţe similare. 

Incertitudinea este cea mai interesantă din punct de vedere al planificării. Elaborarea planurilor 

necesită calcule probabilistice privind viitoarele evenimente, înainte de a lua decizii managerul trebuie să 

estimeze implicaţiile incertitudinii preţurilor pieţei, concretizate în studii previzionale. 

Deciziile în condiţii de risc şi incertitudine se fundamentează fie pe alegerea alternativei care asigură 

cel mai ridicat profil, fie pe alegerea alternativei optimiste care ar putea conduce la cel mai favorabil rezultat. 

Managerul îşi asumă un risc personal, atunci când optează pentru o alternativă sau alta în luarea deciziilor în 

condiţii de risc şi incertitudine. Oricât de bune ar fi previziunile privind recolta sau veniturile, apar uneori 

situaţii întâmplătoare ce nu pot fi nici prevăzute şi nici controlate (grindină, invazii de insecte, boli la plante 

şi animale etc.), de aceea asigurarea este compatibilă cu certitudinea realizării unor venituri minime. 

După părerea autorului riscul în agricultură reprezintă posibilitatea ca o acţiune viitoare să genereze 

efecte negative având drept consecinţă o pagubă, datorită informaţiilor incomplete în momentul luării 

deciziei sau inconsistenţei unor raţionamente de tip logic.  

Conducerea unităţilor agricole, adesea, se află în situaţia de a adopta decizii fără a avea informaţii 

certe asupra apariţiei anumitor evenimente. În consecinţă, desfăşurarea procesului decizional are loc în baza 

interpretării informaţiilor economice în termeni probabilistici cu privire la apariţia unor stări ale naturii, 

având drept urmare, abateri semnificative de la rezultatele scontate iniţial de decident. 

Dat fiind faptul că natura nu acţionează ca un adversar inteligent, nu i se pot stabili reguli de 

comportare, ci se pot culege informaţii statistice în sensul dorit, fiind posibil a se face previziuni 

probabilistice. Cu ajutorul informaţiilor se pot alcătui alternative ce definesc un mod de comportare al naturii 

şi dă posibilitatea să se adopte deciziile ce permit realizarea scopului propus. 

Majoritatea riscurilor ce au influenţe negative în dezvoltarea agriculturii poartă un caracter vădit 

antropogen. În viziunea noastră această afirmaţie este corectă dat fiind faptul că la moment există o mulţime 

de instrumente, metode şi mecanisme de reducere a acestor riscuri, însă foarte puţine din acestea sunt 

implementate în agricultura autohtonă. Drept consecinţă producătorii agricoli suportă pierderi atât din cauza 

riscurilor naturale care produc reducerea recoltei cât şi din cauza reducerii preţurilor în anii favorabili din 

punct de vedere a condiţiilor climaterice. 

Metodologia de gestiune a riscului descrisă în prezenta lucrare și implementarea acesteia va contribui 

la înțelegerea riscurilor la care este expusă o entitate agricolă, astfel încât acestea să poată fi administrate.  

 

Metodologia cercetării  

 Pentru relevarea problemei a fost folosită literatura de specialitate, precum şi datele obţinute în urma 

cercetărilor efectuate de autor. În baza datelor acumulate s-au efectuat calcule în vederea detreminării 

dependenței adoptării deciziilor de gradul de informare a conducătorului entității agricole, identificării 

variantelor de desfășurare a activităților agricole, aprecierii profitului necesar pentru acoperirea riscurilor. 

Pentru interpretarea datelor acumulate şi a calculelor efectuate s-a aplicat metoda anlizei și sintezei, metoda 

analitică de calcul, metoda tabelară, metoda grafică și metoda corelației. În scopul interpretării rezultatelor 

obţinute s-a aplicat metoda de analiză. La formularea concluziilor autorul s-a axat pe metoda abstracției 

științifice, inducţiei şi deducţiei.  

 

Rezultate  

Conducătorul unei entităţi agricole, în activitatea sa de adoptare a deciziei, nu „ghidează” riscul, ci 

se conduce de un complex de teorii, date statistice, instituţionale, ecologice, sociale, etc. Activitatea agricolă  

Ai, i = 1, 2, …, m, se poate desfăşura în condiţiile, restricţiile Rij, j= 1, 2, …, n.  

Managerul entităţii agricole examinează posibilităţile de desfăşurare a activităţii A1. În procesul 

examinat pot apărea situaţii nefavorabile, favorabile. În total pot fi 5 variante de situaţii: S11, S12, S13, S14, S15. 

Fiecare situaţie poate apărea ca probabilităţile P11, P12, P13, P14, P15. Procesul adoptării deciziei a trecut prin 6 

etape: 1- lipsa de informaţie; 2 – informaţia din experienţa managerului; 3 – informaţia din teoria agricolă; 4 

- informaţie de la experţi, 5 – informaţie de la agronomii practicieni, 6- informaţie de la academicieni 

(tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Dependenţa adoptării deciziilor de gradul de informare a managerului 
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La prima etapă, din lipsa de informaţie despre riscurile în procesele de desfăşurare a activităţii A1, 

situaţiile posibile, favorabile, nefavorabile pentru A1 sunt echiprobabile, adică P11 = P12  = P13 = P14 = P15= 

0,2. În total 5 variante de situaţii – diversificare maximă, incertitudinea (entropia) este egală cu log25=2,322 

(biţi). În acest caz entropia curentă coincide cu entropia maximă, cuantumul de informare a managerului cu 

date despre activitatea A1 este egală cu zero, nivelul de informare (informarea relativă) este zero. 

Managerul entităţii depune eforturi pentru a se iniţia despre evoluţia activităţii A1  în condiţiile 

posibile S11, S12, S13, S14, S15. O primă informaţie serveşte experienţa proprie, a managerului. În consecinţă 

situaţia S13 este exclusă din procesul  de examinare; probabilitatea situaţiei S12 = 0,4; total sunt nu 5 ci 4 

situaţii posibile, entropia maximă este egală cu log24=2, entropia curentă este egală cu – 0,2 log20,2-0,4 

log20,4-0,2 log20,2-0,2 log20,2= 1,922 (biţi). Cuantumul de informare a managerului (în baza experienţei 

proprii) constituie 2, 322 – 1,922 = 0,4 (biţi) sau în procente - 
%2.17%100*

322.2

4.0


. În continuare 

managerul se informează din teoria agricolă, care nu a adus modificări la etapa (3), indicatorii despre 

situaţiile posibile au rămas aceiaşi. Managerul consultă experţii. Aceştia exclud situaţia S11 , cresc 

probabilităţile apariţiei situaţiilor S14; S15 până la P14 = P15= 0,3. Toate trei situaţii posibile, entropia maximă 

- log23=1,586 (biţi), entropia curentă este egală cu – 0,4 log20,4 - 0,3 log0,3-0,3 log0,3= 1,571 (biţi), 

cuantumul informaţiei constituie 1,922 – 1,571 = 0,351 (biţi), nivelul de informare este egal cu 
323.0

322.2

351.004.0




 sau 32,3%. 

 

Managerul entităţii agricole se informează despre activitatea A1 la agronomii practicieni. Aceştia 

consideră posibile două situaţii: S12 şi S14 cu probabilităţile P12=0,7; P14=0,3. Total două variante posibile, 

incertitudinea maximă este egală cu log22= 1, incertitudinea curentă constituie – 0,7 log0,7-0,3 log0,3 = 

0,881 (biţi). Cuantumul de informare este 1571-0,881=0,69 (biţi), cuantumul de informare 
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62.0
322.2

69.0351.004.0




 sau 62%. În sfârşit consultaţia academicienilor: Situaţia S12 va apărea cu 

probabilitatea P12=1, numărul situaţiilor posibile este 1, incertitudinea maximă este egală cu log21=0, nivelul 

de informare a managerului constituie 
1

322.2

881.069.0351.004.0




 sau 100%. Observăm, conform 

calculelor din tabelul 3.1 că fiecare informaţie suplimentară despre situaţiile posibile în care S1 poate găsi 

activitatea A1 a entităţii economice a redus incertitudinea 2,322-1,922-1,922-1,571-0,881-0. În acest context 

este necesar să subliniem, că nu întotdeauna stările, situaţiile posibile ale unei activităţi pot fi reduse la una 

singură. Managerului entităţii îi revine să reducă la maxim posibil incertitudinile. Să micşoreze numărul 

cazurilor nefavorabile posibile. În cele din urmă, managerul calculează incertitudine fiecărei activităţi din 

numărul posibil, determină valoarea maximă a utilităţii produsului final realizat prin activitatea respectivă. 

Procesul de selectare a activităţii entităţii agricole poate fi expus în limbaj formalizat: notăm prin Ai, i = 1 , 

2, …, m activităţile posibile  ale entităţii agricole. Fiecare activitate Ai, i = 1, 2, …, m se va desfăşura în 

condiţii favorabile, nefavorabile (Si1, Si2,…, Siji,…,Sini), i= 1,2,…,m cu probabilităţile Pi1, pi2, …, Piji,…, 

Pini sunt examinate toate variantele posibile de apariţie a situaţiilor, adică 

1
1




i

i

n

j

iPij

, i= 1, 2, …,m. 

Managerul entităţii agricole va examina activităţile economice ale entităţii pentru activităţile posibile 

cu acelaşi nivel de incertitudine. Este neapărat să subliniem, că incertitudinea zero nu întotdeauna este 

argument pentru acceptarea activităţii respective. Poate fi situaţia că incertitudinea este zero a situaţiilor 

nefavorabile, deci activitatea în cauză trebuie respinsă. Managerul entităţii agricole poate adopta decizii 

optime doar în baza unor informaţii veridice despre situaţiile posibile în care se vor desfăşura activităţile 

entităţii. 

Suplimentar întreprinderea agricolă (managerul) trebuie să ţină cont de nivelul de informare a 

consumatorului, de problemele şi solicitările consumatorului, de mediul social al consumatorului. Managerul 

entității agricole trebuie să ţină cont de faptul că nici o iscusinţă oricât de mare n-ar fi aceasta nu va reuşi să 

„şmecherească” consumatorul contemporan, cererea nu poate fi generată de marketologi, de managerii 

întreprinderilor; cererea la produsele agricole este determinată de calitatea produselor oferite de către 

întreprinderea agricolă; de originalitatea produselor, capabile să satisfacă una din necesităţile 

consumatorului. Tradiţional întreprinderea agricolă  utiliza „lanţul”: producere – studierea preţurilor – 

comercializarea – publicitatea. Întreprinderea „crea” marfa, iar în continuare depunea eforturi pentru a o 

comercializa, de a realiza profit. Piaţa, însă a evoluat. Managerul entității agricole are de studiat: 1) 

segmentarea pieţei, consumatorii potenţiali, stabilirea pieţei de vânzare; 2) crearea produsului agricol, a 

serviciilor entității agricole, asigurarea originalităţii produselor agricole oferite spre comercializare, 

organizarea distribuirii produselor cât mai comod pentru consumator; 3) organizarea publicităţii, asumarea 

responsabilităţii în cazurile când produsele comercializate sunt sub aşteptările consumatorului. Managerul 

entității agricole sistematic are de studiat, analizat cerinţele pieţei, segmentarea pieţei, potenţialul pieţei, 

ciclurile cererii, producătorii agricoli concurenţi; are de organizat producerea produselor solicitate de 

consumator, are de elaborat un program de producere, de vânzare în spaţiu şi în timp, sistematic are de 

soluţionat problema determinării stocului optim de produse agricole. Munca managerului entității, în primul 

rând, este un proces analitic, activ dotată cu tehnologii informaţionale, cu baze de date inclusiv cu 

probabilităţile unor modificări pe piaţă a cererii, a ofertei la produsele agricole. Managerul entității agricole 

sistematic, este impus de piaţă, să – şi perfecţioneze nivelul profesionist inclusiv în domeniile adiacente. 

Managerul entității agricole trebuie să îl trateze pe consumator nu ca pe un cineva pasiv, pe care îl poţi  

influenţa cu produsele agricole, ci ca pe un subiect activ cu un program de consum. Managerul entității 

agricole trebuie să conştientizeze că firma sa, întreprinderea sa nu este creată doar pentru a realiza un profit 

cât mai mare ci există pentru a contribui la soluţionarea unor probleme sociale, publice, poartă 

responsabilitate de lipsa produselor agricole pe piaţă, de calitatea proastă a acestora. Managerul entității 

agricole şi consumatorul nu sunt antrenaţi în „lupta” pentru creşterea, reducerea preţului ci ambele părţi 

contribuie la soluţionarea nu a problemei proprii ci a problemei partenerului. Managerul entității sistematic 

îşi perfecţionează profesia de marketolog, studiază evoluţia tehnologiilor productive, a produselor agricole. 

În atenţia managerului entității agricole trebuie să fie: calitatea produselor finale; siguranţa livrării; reputaţia 

entității; calitatea muncii din întreprinderea agricolă; capacitatea entității agricole de a se conforma noilor 
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cerinţe ale pieţei; calitatea managementului entității sale; imaginea entității agricole în opinia consumatorilor, 

posibilităţile financiare ale entității; organizarea achiziţiilor; mediul social în interiorul entității agricole; 

menţinerea brendului comercial al entității agricole; organizarea comercializării produselor entității agricole 

prin intermediul agenţilor comerciali amplasaţi în diverse pieţe; condiţiile de remunerare a muncii la 

întreprindere; politica de stabilire a preţurilor la produsele finite a entității; actualizarea, achiziţionarea 

tehnologiilor performante de producere; extinderea entității agricole pe pieţele de desfacere, diversificarea 

activităţilor, a consumatorilor; perfecţionarea designului, ambalajului produselor entității; motivarea creşterii 

profesioniste a personalului entității agricole; crearea modalităţilor de distribuire a produselor finale ale 

entității; organizarea serviciilor de livrare a produselor consumatorilor; organizarea pregătirii profesioniste a 

personalului entității, inclusiv a pregătirii psihologice. 

Întreprinderea agricolă care funcţionează în condiţii de incertitudine şi al cărei profit este o variantă 

aleatoare se călăuzeşte după principiile: cuantumul profitului scontat => maxim; mărimea fluctuaţiilor 

posibile ale profitului  => maxime. În cazul, când activităţile programate au un nivel înalt de incertitudine, 

principiile numărate, în viziunea noastră, nu pot fi suficiente. Doar cum ar putea întreprinderea conta, spera 

la un anumit profit, dacă nu este cuantificată incertitudinea. Entropia mică asigură realizarea cu succes a 

programului entității. Pentru întreprinderea agricolă un profit sigur are o utilitate mai mare decât un profit de 

aceeaşi mărime, care implică fluctuaţiile posibile. Din considerente economice nu este avantajos de a risca. 

Patima pentru risc (mai devreme sau mai târziu) duce întreprinderea la faliment. Îmbogăţirea rapidă în baza 

unui risc este mai mult o raritate, o excepţie şi nu o regulă de care o întreprindere trebuie să se conducă. Face 

sau nu să fie îndemnat managerul entității agricole să accepte sau nu un risc vom afirma după o interpretare a 

posibililor situaţii prin exemplu următor: admitem întreprinderea agricolă are posibilitatea de a desfăşura 

activităţile A1, A2, …, A5. În dependenţă de specificul anului întreprinderea agricolă poate realiza profit 

respectiv: 100; 200; 300; 400; 500 în anii buni şi respectiv: 90; 100; 120; 120; 100 în condiţii nefavorabile. 

Toate variantele sunt echiprobabile, P= 0,5. Media ponderată pentru fiecare activitate preconizată constituie: 

95; 150; 210; 260; 300. Dispersia: 25; 2500; 8100; 19600; 40000.  

 

Tabelul 2. Variante de desfăşurare a activităţii agricol 

 
Dispersia mai mare este compensată de media ponderată a profitului. Să interpretăm acest lucru 

grafic, numit curbă de indiferenţă. Pe axa absciselor depunem dispersia  δ2 , care reprezintă măsura riscului 

pe care îl implică realizarea activităţii respective a programului entității agricole. Pe axa ordonatelor – media 

ponderată a profitului (figura 1.). 

Pentru riscul egal cu D1 =25 profitul scontat de către managerul entității agricole – 0P1 = 95 unităţi monetare. 

Activităţii A1 îi corespunde punctul M1. Dacă întreprinderea acceptă activitatea A2 riscul va creşte cu 0D2 – 

0D1= 2500 – 25, atunci pentru a realiza o variantă indiferentă în raport cu activitatea A1 trebuie să fie majorat 

profitul scontat cu 0P2 – 0P1= 150 – 95= 55 unităţi monetare.  

Punctul M2 corespunde activităţii A2 indiferente în raport cu activitatea A1. Profitul 0P2 – 0P1 este un fel de 

„preţ” pentru asumarea de către manager a riscului suplimentar 0D2 – 0D1. Altfel spus, o primă pentru riscul 

măsurat cu ajutorul dispersiei δ2. Deci, aparent există posibilitatea de a compensa riscul printr-o creştere 

respectivă a cuantumului scontat al profitului; există un „preţ” corespunzător aversiunii date pentru risc, şi, 

ca să nu-i ademenim pe managerii întreprinderilor agricole să accepte riscurile este necesar să vorbim de 

forma curbei de indiferenţă (curba M1M2, fig.2). Ea nu are o înclinaţie atât de mică cum este interpretată în 

fig. 2. Curba indiferenţei devine din ce în ce mai abruptă, adică odată cu creşterea riscului, a dispersiei, preţul 

asumării acestui risc creşte exponenţial, cu un exponent mai mare decât 2.  
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Profitul „solicitat” de către risc nu poate creşte exponenţial. Produsul final, fiind exprimat prin intermediul 

funcţiei de producţiei, Y = F(K, L) satisface condiţiile 
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cheltuielile productive exprimate printr-o altă funcţie K (Y) satisface condiţiile 
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Figura 1. Profitul necesar pentru acoperirea riscului 

Sursa: elaborată de autor 

  

 Deci profitul, oricât de performantă n-ar fi întreprinderea, nu poate creşte exponenţial cu exponentul 

mai mare decât 2. Acesta nu poate creşte nici proporţional cu creşterea volumului produsului final. Deci, 

aversiunile pentru risc, din considerente economice, nu pot fi justificate. 

De regulă, managerii întreprinderilor agricole, pregătiţi în teoria riscurilor, nu acceptă să rişte, dar preferă să 

ocolească, să comercializeze riscul. Aceştia preferă activităţi cu entropia nulă. În acest caz dispersia δ2 = 0, 

introducem noţiunea de creştere a ratei, a primei pentru risc: 0
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Producătorii agricoli, se asigură împotriva riscului pentru a reduce pierderile. În Republica Moldova, 

ca şi în alte ţări din Europa Centrală şi de Est, mecanismul de asigurare a agriculturii este constituit din două 

părţi componente: asigurarea cu aplicarea instrumentelor fizice (sistemele de irigare, antigrindină, de 

combatere a bolilor, vătămătorilor, etc.) şi asigurarea prin aplicarea instrumentelor economice (companii de 

asigurări). 

Cu regret, nu toate calamităţile naturale (îngheţuri, ploi torenţiale, ş.a.), inclusiv riscurile economice, 

pot fi contracarate prin aplicarea instrumentelor fizice. Instrumentele economice pot fi aplicate numai în 

urma pierderilor de facto a producţiei agricole, pe când instrumentele fizice pot să nu admită asemenea 

pierderi.  De aici rezultă necesitatea simbiozei bine structurate atât a instrumentelor fizice, cât şi a celor 

economice de asigurare a sectorului agrar. 

Mecanismul economic de asigurări în agricultură poate fi aplicat în bază obligatorie sau benevolă. 

Pentru condiţiile economiei de piaţă sunt specifice aspectele benevole ale relaţiilor de asigurare. Problema, 

însă, o constituie lipsa mijloacelor băneşti la producătorii agricoli pentru ca producţia agricolă să fie la timp 

asigurată. De rând cu taxele înalte ale primelor de asigurare, bazate în mod obiectiv pe nivele la fel de 

exagerate ale riscurilor fizice şi economice, această problemă a provocat o scădere bruscă în perioada de 

reformare a serviciilor de asigurare în agricultură. Din aceste considerente, începând cu anul 2005, în 

Republica Moldova a fost implementată în practică aşa – numita asigurare subvenţionată a riscurilor de 
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producţie în agricultură, prin Legea privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură 

nr. 243 – XV din 5 iulie 2004. 

 

Concluzii  

În urma cercetărilor efectuate pot fi formulate următoarele concluzii: 

 Riscurile pot fi gestionate prin intermediul deciziilor optime luate de manager, care reduc la minim 

coeficientul de risc. Printr-un nivelul de informare insuficient, riscurile pot fi generate de însuşi 

managerul. 

 În condiţii de incertitudine este important pentru întreprindere organizarea unor proceduri analitice de 

testare, calculare, deducere, analize a probabilităţilor apariţiei situaţiilor potenţiale generatoare de riscuri. 

 În condiţiile economiei de piaţă apare necesitatea evaluării, evidenţei riscurilor şi elaborării unui 

mecanism de luare a deciziilor. În situaţii complicate omul de obicei este mai predispus spre luarea 

deciziilor în condiţii de risc. În afară de aceasta, pregătirea lui de a recurge la risc se determină în mare 

parte prin rezultatele aplicării deciziilor anterioare.  

 Potenţialul asigurărilor agricole din Republica Moldova rămâne să fie nevalorificat, chiar dacă statul 

acordă subvenţii. Din păcate, marea majoritate a producătorilor mici continuă să ignore asigurările 

agricole, motiv pentru care, chiar dacă în ultimii ani suprafeţele agricole asigurate au crescut, totuşi 

acestea rămân foarte mici în comparaţie cu alte ţări.  

 Principala cauză a micilor suprafețe de terenuri asigurate şi, respectiv, a subvenţiilor o constituie lipsa 

mijloacelor financiare. În prezent sectorul agricol este extrem de decapitalizat şi, ca urmare, agricultorilor 

le ajung mijloace doar pentru operaţiunile strict necesare. Bineînţeles, că în această situaţie asigurările 

ocupă ultimele locuri în lista priorităţilor. 
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Rezumat. Particularitățile existente în domeniul agricol impune producătorii să activeze într-un 

mediu incert și instabil. Deciziile  manageriale în sectorul agricol conțin permanent un anumit grad de risc. 

Gestiunea riscurilor trebuie să  devină o necesitate și o deprindere pentru producătorii autohtoni, bazată pe 

un calcul fundamentat, pe o experiență sau pe surse informaționale corecte, pentru a calcula probabilitatea 

și efectul riscului. Evaluarea riscului în mediul economic trebuie să devină o sarcină prioritară pentru 

fiecare entitate. Astfel imprevizibilitatea conceptului de risc impune fiecare entitate să dezvolte politici de 

gestiune a riscurilor proprii, să descrie metodele de evaluare în funcție de condițiile concrete ale activității 

desfășurate. Deciziile manageriale în situații de risc stabilesc limita riscului acceptabil, impactul asupra 

rentabilității și măsurile de întreprins pentru a maximiza rezultatele. 

Cuvinte cheie:sector agricol; factori de risc; gestiunea riscurilor; decizii manageriale.  
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Abstract:Existing agricultural characteristics require producers to operate in an uncertain and 

unstable environment. Managerial decisions in the agricultural sector permanently contain a certain degree 

of risk. Risk management must become a necessity and a skill for domestic producers, based on a sound 

calculation, experience or correct information sources, to calculate the probability and effect of the risk. 

Risk assessment in the economic environment must become a priority task for each entity. Thus, the 

unpredictability of the risk concept requires each entity to develop its own risk management policies, to 

describe the assessment methods according to the concrete conditions of the activity carried out. 

Management decisions in risk situations set the limit of acceptable risk, the impact on profitability and the 

measures to be taken to maximize results. 

Key words: agricultural sector; risk factors; risk management; managerial decisions. 

 

 

Introducere 
Sectorul agricol ocupă un loc important în economia Republicii Moldova. Terenurile fertile deținute 

pe suprafețe extinse, ponderea populației ocupată cu activitatea agricolă, poziționarea geografică și condițiile 

climaterice – toate conferă agriculturii potențialul necesar și o prioritate istorică în economia națională. 

Reformarea relațiilor economice în perioada de tranziție și modificările climaterice neprielnice, au 

produs un șir de schimbări la care producătorii agricoli nu au putut să se adapteze sau adaptarea durează 

foarte lent și cu riscuri vizibile. Aceste condiții au afectat sectorul agricol – diminuând indicatorii rezultativi, 

stagnând și degradând această ramură în perioada ce a urmat. Situația în care s-a pomenit agricultura țării a 

atras atenția stucturilor de stat, care au început să dezvolte strategii în domeniul agricol; proiecte și planuri de 

redresare a acesteia, întrucât  situația a creat efecte de distabilizare și asupra altor sectoare economice, dar și 

mai grav - asupra populației din spațiul rural. 

Prioritatea sectorului agricol în economia țării și indicatorii economici rezultativi în permanentă 

diminuare a crescut interesul economiștilor, managerilor, cercetătorilor, dar și a producătorilor în analiza 

factorilor de influență. Deoarece consecințele factorilor de influență s-au dovedit a fi complicate, frecvente și 

cu răsfrîngere multilaterală, aceasta a cointeresat factorii de decizie, producătorii și cercetătorii să caute 

soluții prin analize, observații practice și cercetare.  

Precăutarea riscului – ca noțiune economică a fost analizată în studiile științifice încă la începutul 

sec.XX în lucrările lui F. Knight, însă o atenție mai aprofundată asupra riscului a început prin anii *70 ai 

secolului trecut. Inițial gestiunea riscului era utilizată în sfera financiar-bancară, iar ulterior asupra necesității 

de gestiune a riscurilor au convenit și cei din alte sectoare precum și din agricultură. Astfel, se observă 

extinderea cerințelor de studiere și analiză a riscurilor atât în domeniul de cercetare, cât și în domeniul 

practic de activitate. Unul dintre parametrii de bază ce determină gradul de risc este incertitudinea. 

Incertitudinea exprimă nivelul deschiderii spre mediul  informațional extern, care se manifestă prin gradul de 

credibilitate a informației. 

După varianta clasică, riscul cu o probabilitate ridicată, poate influența activitatea entității, poate 

schimba procesul de producție. Aceste influențe de modificare pot impune cheltueli adăugătoare, necesități 

de reânoire a utilajului și tehnicii de producție, modificarea proectului și a programului de activitate, 

modificări în procesul de producție.  

Riscul ca categorie economică reprezintă relația dintre oameni ce apare în procesul activității 

economice, rezultatele cărora sunt incerte din cauza unor pricini obective. Apariția riscului poate să fie 

provocată în urma unor acțiuni conștiente sau acțiuni necesare. În studiile economice, riscul este studiat 

printr-o abordare dublă: a) ca oportunitate sau amenințare – în dependență de rezultatul așteptat; b) ca o 

acțiune întreprinsă pentru atingerea unui scop – în calitate de fenomen. 

Eficientizarea activității economice, poate fi realizată printr-un sistem de management performant 

bazat pe instrumente teoretice și practice ale științei economice, rezultate dintr-o conlucrare colectivă dintre 

teorii, practici și abordări argumentate științific [9, pag.9]. 

 

Metodologia cercetării 
Informația expusă în prezenta lucrare rezultă din literatura economică studiată, studii practice din 

rezultatele activității producătorilor agricoli din Regiunea de Sud a țării, discuții cu antreprenorii locali în 

cadrul proectelor de instruire, analiza strategiilor de dezvoltare a sectorului agricol național, datele statistice 
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ale Biroului Național de Statistică și din practica personală în calitate de producător agricol prin analiza 

acțiunilor practice de gestiune a operațiunilor agricole în situații de risc. 

 

Rezultate și soluții 

În literatuta economică există un șir de modele referitoare la gestiunea agricolă, însă practica 

autohtonă nu dispune de unul concret în acest sens pentru a fi aplicat în activitatea de producție, deaceia 

măsurile propuse rămân ca indicații la nivel teoretic. Un proces general de gestiune a riscurilor include 

următoarele etape de urmat: 

- identificarea riscurilor specifice genului de activitate, analiza naturii riscului și evaluarea acestora; 

-  propunerea prin selectare a unor metode cu efect de utilizare; 

-  luarea deciziilor de influență asupra riscurilor identificate și posibil să se manifeste; 

-  determinarea efectelor posibile rezultate sub acțiunea măsurilor de control și gestiune asupra riscurilor. 

Conținutul unui plan de măsuri, privind gestiunea riscurilor în sectorul agricol autohton, poate fi 

constituit pentru a asigura calitatea procesului ca o metodă de aplicat cu implicarea mai multor structuri 

inclusiv și de stat. Este important ca în acest plan să se includă și organele de stat, deoarece dispun de 

specialiști în domeniul agricol, iar pentru cerințele de respectat pot fi impuse mai ușor pârghii de execuție. 

În procesul de identificare a riscului factorii decidenți trebuie să cunoască specificul activității de 

gestionat, scopul și problemele cu care se confruntă în activitate entitatea. În acest sens e necesar de întocmit 

o schemă de acțiuni care va cuprinde: informații colectate despre riscuri și aranjarea acestora în ordinea 

probabilității de declanșare. Flexibilitatea în acțiunile decidenților este obligatorie, deoarece entitățile sînt 

diferite după activități, după scopul urmărit, riscurile asumate, etc. Managerii în domeniul riscului, la această 

etapă, trebuie să clasifice riscurile în ordinea necesității de gestionare ulterioară, adică lista riscurilor 

identificate se anexează la propria sistemă de gestionat. Clasificarea se execută, reeșind din evaluarea unor 

riscuri cu care entitatea s-a confruntat în procesele practice sau preconizează că se va confrunta. 

Pentru procesul de evaluare a riscului, literatura economică, prevede un spectru larg de metode de 

evaluare a riscurilor cu specific mai mult financiar și mai puțin pentru cele agricole. Însă aceste metode de 

evaluare sînt utilizate și adaptate și pentru alte genuri de activitate inclusiv și în agricultură, care pot fi 

repartizate în trei categorii: a) statistice – ce se bazează pe date statistice, utilizarea modelelor matematico-

statistice și teoria-probabilității; prin evaluarea cantitativă se obțin calcule și date exacte, pot fi modelate un 

șir de scenarii și indicatori comparabili; b) analitice – ce au la bază informațiea colectată și decizii ce rezultă 

din analize calitative și cantitative complexe; avantajele metodelor analitice – permit posibilitatea de-a 

selecta individual indicatorii, posibilitățile de evaluare sînt obective; c) de expertiză – se bazează pe analiza 

subectivă a indicatorilor calitativi și cantitativi, rezultatele obținute sînt operative și nu necesită multe date 

informative. Selectarea metodei depinde de sarcina de îndeplinit de către managerul riscului, reeșind din 

strategiile de gestionare a riscului. După evaluarea riscului se decid  măsurile de influență asupra riscului.  

Din multitudinea metodelor și instrumentelor de influențat asupra  ricurilor pot fi selectate următoarele:  

*Evitarea riscului, adică renunțarea la careva activități sau operațiuni ce provoacă riscuri de 

neacceptat; 

*Controlul pentru a preântâmpina pierderile, astfel prin măsuri de control eficiente, un sistem 

managerial  poate gestiona operațiunile riscante, diminuând sau evitând efectele riscului identificat; 

*Acceptarea riscului, reprezintă situația cînd efectul riscului e satisfăcător- posibil de suportat sau în 

situațiile când orice măsură  de întreprins în scop de influență asupra riscului este mai costisitoare decât 

producerea lui, astfel se iau măsuri de limitare a riscului. 

*Transmiterea riscului unei persoane terțe, în situația cînd entitatea nu poate stăpâni riscul sau riscul 

este peste posibilitățile financiare ale entității, în aceste situații se apelează la companiile de asigurări  sau 

piețe financiare. 

La etapa finală în procesul de gestiune a riscurilor se axează pe controlul și monitorizarea 

riscurilor, care are un grad enorm de importanță în managementul riscului. Scopul monitorizării riscului 

conține măsuri de control asupra deciziilor manageriale, asupra modificării riscului și măsuri de corectat, 

asupra schimbărilor mediului extern, asupra eficienței măsurilor întrprinse privind riscurile, asupra metodelor 

și instrumentelor modificate. 

Întrucît arhitectura unei economii de piață în țară nu este la un nivel adecvat, iar producătorii agricoli 

se confruntă cu o instabilitate economică și politică în prelungire, cu o concurență imperfectă, etc., evaluarea 

și gestiunea factorilor de risc a devenit un subiect important pentru factorii de decizie. 
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Identificarea, evaluarea  și gestiunea riscurilor reprezintă o sarcină complexă și necesară pentru 

prevenirea și diminuarea intensității riscurilor prin măsuri comune elaborate prin teorii și practici ale 

economiștilor și producătorilor agricoli. Variația indicatorilor rezultativi depinde de influența mai multor 

factori precum: de producție, organizaționali, de mediu. Actualmente, factorul principal considerat 

distabilizator în situațiea  sectorului agricol este instabilitatea condițiilor climaterice, care solicită crearea și 

implicarea unui sistem managerial în domeniul riscului, capabil să gestioneze efectele condițiilor de mediu. 

În prezent gestiunea riscurilor a devenit de o importanță majoră în sistemul managerial. Pașii 

etapizați, începând cu identificarea surselor de risc și până la procesul de gestiune a riscului ,trebue efectuați 

prin măsuri eficiente de decidenți, direcționate spre reducerea efectelor sau eliminarea riscurilor în situații 

majore. În activitatea entităților este important ca managerii să dezvolte o schemă a procesul de gestiune a 

riscurilor, care poate include următorii pași: 

- stabilirea riscului de gestionat; 

- construirea unui algoritm de gestiune; 

- evaluarea calitativă și cantitativă a riscului; 

- acțiuni de întreprins conform deciziilor preventive; 

- analiza valorilor critice; 

- adoptarea deciziilor definitive [14, pag.43 ].  

 Este important, ca la abordarea concepției privind gestiunea riscului în sectorul agricol, managerii să 

țină cont de particularitățile activității în domeniul agricol. 

Particularitățile specifice sectorului agricol, impun factorii de decizie să selecteze variantele 

decizionale, să le ierarhizeze pe baza consecințelor specifice, deoarece fiecărei variante de decizie îi 

corespunde o anumită consecință. Criteriile decizionale pot fi structurate pe nivele în dependență de 

obiective, care urmează să fie realizate printr-un proces de decizie ales de factorul de decizie. Decidenții 

trebuie să cunoască, că sub influența riscurilor frecvente, profitabilitatea nu mai este un indicator decisiv în 

gestiunea riscurilor, mai important devine posibilitatea întreprinderii de a relua sau menține procesul de 

producție, asigurarea unei activități care să atingă un prag de rentabilitate pentru compensarea capitalului 

investit, menținerea poziției ocupate pe piață și relațiile favorabile  în mediul de afaceri. 

Producătorii agricoli dețin un rol esențial în dezvoltarea economiei țării, deaceia aceștea trebue să 

dispună de abilități de identificare și evaluare a riscurilor, să determine probabilitatea și efectul acestora, să 

propună măsuri de gestiune. 

Mediul economic în care activează producătorii agricoli este în continuă schimbare, iar informațiile 

disponibile sunt insuficiente, deaceia deciziile luate poartă în permanență un anumit grad de risc.[p.171, 8] 

Noțiunea de risc cunoaște multiple definiții și grupe de clasificări, ce ajută studierea și abordarea acesteia 

prin prisma situațiilor reale și criteriului selectat. Riscurile specifice sectorului agricol pot fi grupate pentru o 

evaluare mai specifică astfel: 

 riscuri de producție; 

 riscuri de comercializare; 

 riscuri financiare; 

 riscuri de gestiune (administrare). 

Riscul de producție exprimă variația rezultatului economic la condițiile de producție,  care este 

generat de particularitățile procesului de producție în agricultură, dependent de condițiile climaterice, costuri 

și producție în curs de execuție pe o perioadă mai îndelungată datorită sezonalității, cît și sub acțiunea 

factorului uman. Riscurile de producție pot apărea la diferite etape a procesului de producție și pot fi grupate 

în funcție de diferite caracteristici specifice genului de activitate. În sectorul agricol riscul de producție mai 

poate fi generat și de abaterile de la procesele de activitate planificate, care pot fi divizate pe următoarele 

tipuri: 

a) Riscuri de producție provocate de condițiile climaterice, de funcționarea tehnicii și utilajului în 

exploatare, de securitatea de producție, etc. 

b) Riscuri de producție provocate de proectarea și înființarea unor culturi neadaptate la specificul 

climateric al regiunii, care s-au manifestat destul de frecvent în agricultura țării la etapele inițiale a 

perioadei de tranziție; 

c) Riscuri de producție provocate de scăderea cererii consumatorului la producția autohtonă în favoarea 

producției de import. Acest risc afectează moralul producătorului care și  duce la abandonarea 

sectorului agricol și migrația forței de muncă; 
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d) Riscuri de producție provocate de înăsprirea concurenței cauzate de lipsa sau ineficiența unei politici 

de marketing în rândul producătorilor agricoli, concurență neloială, apariția unor produse 

substituibile, etc. 

e) Riscuri de producție provocate de operațiunile de aprovizionare, din cauza că producătorii nu pot găsi 

furnizorii convenabili prin prețuri, distanță, calitatea serviciilor și materiei prime, contracte de 

aprovizionare nefavorabile sau refuzul furnizorilor de a incheia contracte, nedocumentarea reală a 

aprovizionării care impune imperfecțiunea evidenței și lipsa elementelor de cost nedovedite 

documentar în structura acestora, apariția unor cheltuieli neprevăzute și  reducerea venitului- toate 

acestea crează o bază fiscală de impunere incorectă în detrementul producătorului.  

f) Riscul de producție provocat de procesul de transportare a materiei prime și producției finite, care 

necesită anumite tipuri de unități de transport specializat , întrucât producția agricolă are un termen 

limitat de păstrare și anumite cerințe de păstrare. 

g) Riscul de producție generat de influența asupra mediului intern și extern , inclusiv și asupra 

proceselor ecologice, deoarece în agricultură pământul servește ca mijloc de producție.  

Riscul de producție reprezintă variația rezultatului economic la condițiile procesului de producție, 

care depinde de o serie de factori inclusiv și de structura costurilor și variația acestora în dependență de 

volumul de activitate a entităților agricole. Pentru evaluarea  riscului de producție se  iau în calcul indicatorii 

de rentabilitate. Pragul de rentabilitate este un indicator care apreciază riscul de producție prin nivelul de 

activitate, când veniturile realizate sunt egale cu costurile, iar rezultatul este nul. Volumul de producție 

obținut peste pragul de rentabilitate indică obținerea profitului, iar sub acest nivel - indică pierderi.  

Riscul de comercializare apare în procesul operațiunilor de vânzare – cumpărare.Acest risc în 

sectorul agricol poate fi precăutat prin prisma anumitor tipuri de risc ce se manifestă la anumite etape de 

mișcare a producției pe segmentul de vânzare – cumpărare precum : 

a) Riscul de comercializare rezultat din concurență neloială, unde cei cointeresați de lărgirea 

segmentului pe piață pot micșora prețul de vânzare sub nivelul de cost sau la nivel de cost pentru 

producătorii necompetitivi, asfel aceștea sunt excluși de pe piață; 

b) Riscul de comercializare rezultat din prețuri mari, datorită costurilor suportate din exploatarea 

utilajelor și tehnicii uzate atât moral cât și fizic, neconcordanța capacității de producție a utilajelor în 

exploatare cu cele reale, fragmentarea excesivă a terenurilor deținute, activități  ce cresc elementele 

de cost al producției  datorită particularităților  agricole, crează efecte de necompetitivitate pe piață;   

c) Riscul de comercializare rezultat de operațiunile de import a produselor agricole la prețuri mici, 

deschideri necondiționate pentru investitorii străini în magazine ce comercializează produse agricole 

de import, limitând accesul pe piață a produselor autohtone; 

d) Riscul de comercializare rezultat din nedocumentarea adecvată a tranzacțiilor, au condus la greșeli în 

analiza și prognozarea situației pe piață, lipsa controlului adecvat din partea organelor de stat asupra 

intermediarilor fictivi ce apar pe segmentul de distribuție, achitarea tranzacțiilor comerciale cu 

numerar fizic în valoare nelimitată – toate favorizează tranzacțiile dubioase în detrementul 

producătorilor agricoli;  

e) Riscul de comercializare rezultat din imperfecțiunea sau lipsa unei politici de marketing la 

producătorii agricoli, apariția pe piață a produselor substituibile atractive prin preț și reclamă, lipsa 

inovațiilor, etc. 

Este important să remarcăm aici semnarea în anul 2014 a Acordului de Asociere a Republicii 

Moldova cu UE, cu posibilități de export, crescînd astfel posibilitatea de a îmbunătăți activitatea economică 

prin dezvoltarea unor domenii cu potențial ridicat precum- sectorul agricol. Acest acord a creat condiții 

favorabile de acces a produselor autohtone pe pețele UE. Trebuie menționat în aceste situații implicarea 

slabă a structurilor de stat în  procese de instruire , perfecționare și modernizare a operațiunilor 

producătorilor, pentru ca produsele autohtone să respecte unele standarde de corespundere pentru a beneficia 

de favoruri comerciale pe piețele UE. 

După semnarea Acordului de Asociere cu UE s-a înviorat exportul produselor agroalimentare. Acest 

acord exclude taxa de piață în UE la peste 2100 poziții tarifare. 

Lipsa abilităților în servicii de marketing, cât și alte probleme caracteristice producătorului agricol 

autohton, au influențat negativ atingerea cotei oferite pe piețele externe. Astfel s-a observat neatingerea unui 

număr ridicat de cote la un șir de produse și continuă să predomine în structura exporturilor- producție 
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agricolă neprocesată cu o valoare adăugată mică. Balanța comercială a țării continuă să indice acumulări în 

creșterea deficitului comercial, datorită predominării importului. 

 
Figura 1:Tendința comerțului exterior de mărfuri -anii 2015- 2019 

(mln.USD) 

Sursa[13] 

 

Din figura 1 se observă un decalaj în evoluția exportului și importului în perioada analizată, care a 

determinat în anul 2019 acumularea unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3062,6 mln.USD, în 

creștere cu 5,2 mln.USD comparativ cu cel înregistrat în anul 2018. Dacă analizăm structura exporturilor și 

importurilor, se observă predominarea produselor neprocesate la export și a produselor procesate – la import. 

Trebuie de cunoscut că această tendință duce la asumarea unor riscuri mai mari și beneficii mai mici. 

Activitatea comercială generează un șir de indicatori, care permit să măsurăm performanțele 

economice ale sectorului agricol, oferă informații despre poziția pe piață , despre șansele de extindere în 

dependență de dinamica activității, reflectă creșterea sau scăderea gradului de valorificare a resurselor 

materiale consumate exprimate de valoarea adăugată asupra producției obținute. 

Riscul financiar apare în operațiunile cu resursele financiare și poate fi analizat în dependență de 

variabilitatea indicatorilor de rezultate și în dependență de structura financiară a entității.[ p.178, 9]. Riscul 

financiar  poate fi grupat după o serie de criterii precum: 

a) Riscul financiar rezultat de puterea de cumpărare a banilor sub influența  inflației, deflației, fluctuației 

valutare, lipsuri de lichidități, etc. acestea pot genera devalorizarea venitului, reduceri de preț, 

creșterea pierderilor. 

b) Riscul financiar rezultat din operațiunile investiționale, care se manifestă prin ratarea câștigurilor, 

diminuarea veniturilor și creșterea pierderilor financiare din plasările incorecte a banilor, sau din 

particularitatea sezonalității procesului de producție agricol pe un termen mai lung.  

c) Riscul financiar rezultat din pierderea capitalului propriu și a capacității de plată al entității de a-și 

achita obligațiunile la scadență, și ca rezultat intervine falimentul. Diminuarea sau pierderea 

capitalului propriu este provocată de subevaluarea veniturilor și supraevaluarea cheltuielilor cu scopul 

evaziunii de la impozitul pe venit (practicat în mediul de afaceri autohton, având și pricini obiective 

în unele situații) , sau de colectare a pierderilor cauzate de neeficiența activității agricole provocate de 

riscurile specifice, etc.   

Producătorii agricoli utilizează atât surse proprii cât și împrumutate pentru desfășurarea activității. 

Utilizarea surselor împrumutate poate genera două situații de luat în seamă în activitatea decizională: 

 creșterea cheltuielilor financiare ce rezultă din obligația de achitare a dobînzilor- diminuiază 

rezultatul financiar; 

 apelarea la împrumut sugerează situația avantajată a entității datorită unei rentabilități superioare ce 

trebuie să rezulte din utilizarea mai eficienta a împrumutului, și din diminuarea bazei impozabile prin 

deducerea fiscală a acestei dobânzi.  
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Riscul financiar sporește odată cu sporirea gradului de îndatorare. Deaceia managerii trebuie să 

selecteze o politică de finanțare echilibrată.  Analiza riscului financiar poate fi efectuată pe baza efectului de 

levier financiar și metoda pragului de rentabilitate. 

Riscul de gestiune (administrare) generează efectele cu personalul și acțiunile decizionale. 

Persoana (persoanele) decidentă are un rol important în cadrul entității care depinde de structura și stilul 

managerial, de caracteristica umană ce poate modifica sau impune modul de atitudine sau comportament. 

Atitudinea față de risc a persoanelor decidente influențează planificarea strategică cu impact benefic asupra 

dezvoltării în general. Administrarea eficientă conturează interacțiunea umană. Modelarea structurii 

organizaționale, constituie analiză, gestiune a modului în care implicarea  practică activă va contribui  la 

obținerea succesului scontat de-a lungul timpului. 

În Republica Moldova, datele referitoare la producția agricolă obținută sînt prezentate de toate 

întreprinderile agricole pe categorii de gospodării precum: întreprinderi agricole; gospodării țărănești; 

gospodăriile populației. Conform datelor BNS, fiecare categorie de gospodărie se caracterizează prin 

specializarea în recoltarea unor anumite grupe de culturi și produse agricole precum: 

 întreprinderile agricole dispun de suprafețe mai extinse și se specializează în general pe toate culturile 

agricole, predominând culturile cerialiere, tehnice, cartofi, legume, fructe și struguri. Toată producția 

obținută de aceste întreprinderi este destinată vânzării. 

 gospodăriile țărănești dispun de suprafețe medii și se specializează pe culturi cerialiere, floarea 

soarelui, legume, fructe și struguri. O bună parte din producția obținută este utilizată pentru 

autoconsum, pentru vânzare fiind orientată producția de struguri, legume și fructe. 

 gospodăriile populației se specializează de obicei pe produse cu valoare adăugată mai mare, acestea 

se orientează mai mult spre producerea legumelor, fructelor, strugurilor, cartofilor- pentru realizarea 

pe peață. Această categorie de producători sînt mai flexibili la modificările de pe piață, la schimbarea 

condițiilor climaterice, gestionând riscurile la care sunt expuși prin diversificarea producției și 

utilizarea pentru recoltare a suprafețelor acoperite și sisteme simple de irigare. 

Conform datelor statistice, toate categoriile de gospodării contribuie cu o pondere importantă și 

diversă de producție agricolă în structura producției totale pe țară: 

 
Figura 2:Structura producției agricole, pe categorii de gospodării (%) 

Sursa[13 ] 

 

Conform informației din fig.2, se observă, că ponderea cea mai importantă în structura producției 

agricole o dețin întreprinderile agricole ce ocupă - 43% din totalul producției agricole obținute, urmată de 

gospodăriile populației cu - 38%, iar gospodăriile țărănești dețin o pondere de – 19%, pentru anul 2019. 

Apariția riscurilor în activitatea producătorilor agricoli poate limita activitatea  si diminua rezultatele, 

deaceia în aceste situații se impune evaluarea și gestiunea riscurilor. Evaluarea riscului este o etapă 

necesară de utilizat în cadrul activității producătorilor. Etapa evaluării se consideră importantă și complicată 

în sistemul managementului de risc. La baza evaluării riscului se pune accent  pe succesiunea următoarelor 

elemente: 
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o genul de operațiuni și specializarea pe anumite tipuri de culturi sau specii de animale, care constitue 

activitatea de bază; 

o resursele disponibile și posibilități alternative în caz de urgență; 

o informațiile disponibile pentru decidenți și corectitudinea evidenței; 

o atitudinea față de risc a persoanelor decidente atât din cadrul întreprinderii cât și din cadrul mediului de 

afaceri cu care se conlucrează, etc.   

Evaluarea corectă a riscului constitue un obectiv esential al agenților economici, indiferent de poziția 

și rolul lor în cadrul mecanismului economic[pag.172, 9]. Procesul de evaluare a riscului include un șir de 

proceduri ce determină influența fiecărei părți componente și implicate asupra nivelului de risc final. La 

evaluarea riscului pot fi utilizate diferite tehnici și instrumente, precum și metode calitative și cantitative în 

dependență de specificul fiecărei categorii decizionale. 

Metodele calitative evidențiază sursele de risc la fiecare etapă de execuție, stabilind zonele de risc, 

ajută la determinarea efectelor posibile negative sau pozitive. Managementul riscului schițează etapele de 

evaluat. Inițial se include rezultatele pozitive previzibile cu consecințele posibile în urma deciziei de urmat; 

impactul consecințelor trebuie comparat cu rezultatele posibile. Problemele depistate se analizează la fiecare 

etapă [pag.72, 8]. Metodele calitative permit colectarea informației necesare pentru evaluările cantitative, 

stabilesc probabilitățile situațiilor de risc, efectul acestora și nivelul riscului acceptat. 

Evaluarea calitativă a riscurilor include: 

 - analiza scenariilor posibile de dezvoltare a întreprinderii; 

 -dezvăluirea zonelor mai sensibile; 

 -imitarea situațiilor de risc; 

 -stabilirea unui nivel limită de stabilitate ( pragul de rentabilitate). Procesul evaluării trebuie efectuat 

în complex, întrucât este mai eficient deoarece informația obținută se consideră mai exactă, iar deciziile luate 

în baza acestora sunt mai oportune.  

Metodele cantitative de evaluare a riscurilor permit evaluarea cantitativă a risculului și se consideră 

un proces de gestiune eficient. Evaluarea cantitativă permite determinarea prin probabilități matematice a 

apariției riscurilor identificate,,mărimea pierderilor sau profitului așteptat ca urmare a acțiunilor întreprinse 

în situații de risc [pag.73, 8].  

Complexitatea problemelor din sectorul agricol, impun practic procesul de evaluare a riscurilor să se 

limiteze la acțiuni de evaluare prin simplificare .Managerii evaluiază riscul în baza unui sau a câtorva 

indicatori – considerați mai importanți pentru acceptarea riscului. Producătorii agricoli în practica personală 

apelează pentru evaluarea riscului la metodele calitative cu scopul determinării surselor de risc care pe 

parcursul activității încearcă să le gestioneze prin măsuri posibile, iar impactul riscurilor le evaluiază 

utilizând metodele cantitative postoperatoriu – concluzionând sarcinile de întreprins în gestiunea riscurilor 

pentru un nou ciclu de producție.  

 

Concluzii 

1. Adaptarea sectorului agricol autohton la condițiile actuale de mediu, prin schimbări urgente sistemice; 

2. Instituirea unor momente de control în sistemul managerial, bazat pe informare, ghidare, consultare, 

verificare, raportare veridică; 

3. Crearea unor sisteme de irigare eficiente și prin utilizarea precipitațiilor atmosferice captate; 

4. Conlucrarea cu departamente științifice, care să ghideze sistemul managerial agricol prin cooperare 

atât pe orizontală cât și pe verticală; 

5.  Revitalizarea sistemului agrochimic de stat în colaborare cu departamentele științifice, care să 

monitorizeze strict reguli de respectat în schimbul stimulării și subvenționării proceselor practice 

executate corect; 

6. Implimentarea și promovarea soiurilor de hibrizi competitivi cu rezistență sporită la secetă, boli, 

dăunători; 

7. Inițierea unui program de stat, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, prin asigurarea unui 

suport de management științific ghidat, care va spori interesul producătorilor și va stopa emigrarea. 

Într-o accepțiune generală, riscul trebuie privit și tratat ca un fenomen obiectiv ce este prezent și 

însoțește orice activitate. Aceasta impune structurii manageriale de risc să-și determine individual nivelul de 

risc acceptabil pe care poate sa-l suporte financiar și material entitatea, fără consecințe de influență. 

Consecințe negative majore, conform analizei informației din ultimii ani, trebuie așteptate din urma riscurilor 
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climaterice, care rămân unul dintre cele mai importante riscuri pentru sectorul agricol, cu efecte 

imprevizibile asupra rezultatelor. Asupra gestiunii acestor riscuri e necesar să se coopereze  toate structurile 

manageriale pe verticală cointeresate de redresarea situației din agricultură, pentru a propune soluții 

alternative viabile în acest sens.  
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Rezumat. Costul de producţie este şi un indicator de referinţă a nivelului eficienţei economice. 

Urmărirea nivelului real al cheltuielilor de producţie oferă agenţilor economici posibilitatea să cunoască 

volumul factorilor de producţie consumaţi şi eficienţa acestor consumuri, comparativ cu normele de 

cheltuieli prevăzute sau cu nivelul consumurilor realizate de către firmele concurente. Prin toate acestea, 

costurile stimulează întreprinderile să introducă progresul tehnic, să ridice calificarea lucrătorilor, să 

organizeze ştiinţific producţia şi munca, să gospodăreasca cu eficienţă maximă factorii de producţie. 

Cuvinte cheie: - cost de producție, cost direct și indirect, cost unitar, cost marginal. 

 

Abstract. The cost of production is also a reference indicator of the level of economic efficiency. 

Tracking the real level of production costs gives businesses the opportunity to know the volume of 

production factors consumed and the efficiency of these consumptions, compared to the norms of expenditure 

provided or the level of consumption by competing companies. Through all these, the costs stimulate the 
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enterprises to introduce the technical progress, to raise the qualification of the workers, to organize 

scientifically the production and the work, to manage with maximum efficiency the factors of production. 

Key words: - production cost, direct and indirect cost, unit cost, marginal cost. 

 

Introducere  

Alegerea producătorului, asumarea răspunderii întreprinzătorului de a susţine oferta de bunuri se 

întemeiază pe date economice, pe informaţii contabile şi pe evaluări despre cantităţile produse şi despre 

costurile lor. Astfel, costul reprezintă un criteriu şi un instrument de comparare în alegerea variantei de 

producţie şi de consum atunci când este vorba de materii prime, maşini, utilaje, instalaţii, angajare de 

salariaţi, ca şi în cazul aprovizionării cu alimente, efectuării de excursii, vizionării de spectacole etc.  

În linii generale, consumul de resurse este reflectat de două noţiuni distincte: „cost” şi „cheltuială”. 

Dacă în ceea ce priveşte determinarea cheltuielilor în literatura de specialitate autohtonă şi în legislaţia 

contabilă se regăsesc definiţii clare, situaţie care derivă şi din caracterul obligatoriu al desfăşurării 

contabilităţii financiare, în ceea ce priveşte noţiunea de „cost” în teoria şi practica economică părerile cu 

privire la semnificaţia şi conţinutul economic al acesteia sunt mult mai eterogene. 

Scopul cercetării este de a elucida în măsura posibilităţilor metodologiile principale de determinare a 

costului de producţie, trăsăturile specifice, de a stabili formele de calcul, analiză şi înregistrare din trecut care 

pot fi de real folos si în zilele noastre, precum şi de a elabora recomandări vizând fundamentarea economică 

a costului de producţie în cadrul  Combinatului de panificaţie S.A. „CahulPan”. 

În această ordine de idei, în articolul respectiv, se evidențiază diferența metodologiei de calculației și 

înregistrare a costurilor de producție între Republica Moldova și România, realizată în baza întreprinderii 

S.A. „CahulPan”. 

 

Metodologia cercetării 

La realizarea studiului respectiv, în dependență de particularitățile cercetării și a specificului 

domeniului de cercetare, au fost utilizate următoarele metode: - unitatea inducției-deducție; abstracția 

științifică; unitatea dintre analiză și sinteză. 

 

Conținut și  rezultate  

În economia de piaţă, costul constituie un instrument economic extrem de util în fundamentarea şi 

adoptarea deciziilor privind alocarea resurselor, volumul şi structura producţiei, mărirea sau restrângerea 

ofertei de mărfuri, inovarea tehnologică etc. Atunci când efectele sau rezultatele variantelor de activitate sunt 

egale, criteriul de alegere a variantei optime îl reprezintă nivelul mai scăzut al costului.  

Noţiunea de cost provine, din punct de vedere etimologic, de la verbul de origine latină „constare”, 

care înseamnă a stabili, a fixa. Ulterior sensul s-a modificat, conturându-se noţiunea de „costa”, semnificând 

consumul ocazionat de producerea unui obiect. Apoi, s-a ajuns la noţiunea de „cost”, folosită în acelaşi sens, 

în literatura de specialitate din ţară şi străinătate. Semnificaţia şi definiţiile noţiunii de cost s-au modificat în 

timp, pe măsura evoluţiei ştiinţelor microeconomice. 

Pe parcursul dezvoltării practicii și teoriei economice sau evidențiat o serie de concepte referitor la 

conținutul economic și structura costului de producție. Astfel, școala economică socialistă afirmă că preţul de 

cost constă doar dintr-o parte a valorii mărfii. K. Marx a susţinut că preţul de cost este acea parte a valorii 

care îl costă pe întreprinzător şi care se măsoară prin cheltuiala de capital constant şi prin cea de capital 

variabil.  

John M. Keynes [2, p. 127] face distincţie între costul factorial (contravaloarea serviciilor curente 

aduse întreprinzătorului de către factorii de producţie) şi costul de întrebuinţare (plăţile către alţi 

întreprinzători pentru achiziţiile făcute de la ei, împreună cu sacrificiul pe care-l face folosind echipamentul 

şi producând bunuri).  

Heyne [3, p. 206] defineşte costul drept „costul şansei, care include nu numai plăţile făcute de 

organizaţia de afaceri către terţi pentru mărfurile şi serviciile de care beneficiază, dar şi valoarea implicită 

a oricărui bun – forţă de muncă, teren, capital – pe care firma şi-l livrează ei însăşi”. 

În prezent există, circulă şi se confruntă mai toate punctele de vedere formulate în diferite perioade 

istorice, respectiv în sistemele de gândire. Ca rezultat al analizelor multiplelelor puncte de vedere existente, 

am ajuns la concluzia că costurile pot fi definite astfel: -sunt  consumuri de resurse, trecute, prezente,  
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viitoare; care crează noi valori de utilizare, fiind corelate, pe baza principiului cauzalităţii, cu 

performanţele rezultate în urma transferului acestor valori la consumato.   

Având în vedere cele expuse mai sus, se poate de evidenţiat principalele funcţii ale costului, care în 

opinia economistului N. Dobrotă [2, p. 129] se repartizează astfel.  

 Măsurare a cheltuielilor necesare obţinerii producţiei şi a corelaţiilor ce pot apărea între eforturi 

– costuri şi efecte - bunuri produse. Prin acesta funcţie, costul îşi manifestă caracterul de important indicator 

economic calitativ. 

 Funcţia de cercetare – dezvoltarea costului constă în aceea ca noile tehnologii şi noile produse 

apar ca efect al cheltuielilor de cercetare. Cu cât raportul dintre tehnologiile noi şi costuri este mai mare, cu 

atât funcţia respectivă se manifestă mai pregnant. 

 Funcţia de producţie a costurilor se referă la faptul că acestea joacă un rol important în realizarea 

concepţiei constructive şi tehnologice pe baza inovărilor şi invenţiilor. 

 Funcţia de personal presupune compararea costurilor cu pregătirea, perfecţionarea şi cu 

motivaţia în muncă, pe de o parte, cu sporirea productivităţii muncii şi ridicarea calităţii bunurilor, pe de alta.  

 Funcţia comercială evidenţiază efectul benefic al cheltuielilor făcute cu livrarea la timp a 

bunurilor şi asigurarea pieţelor de desfacere. 

 Funcţia financiar – contabilă arată costurile necesare asigurării fondurilor băneşti, în mărimea şi 

structura corespunzătoare unei activităţi rentabile. 

 Funcţia de optimizare presupune asigurare şi determinarea costului cel mai mic ce revine unui 

nivel maxim al producţiei. 

 Funcţia de control şi de reglare este cea prin care se evidenţiază modul de fundamentare a 

deciziilor de politică economică prin care se dirijează consumul de resurse. 

Una dintre sarcinile principale ale teoriei costurilor o constituie explicarea şi definirea noţiunilor 

folosite în strictă concordanţă cu conţinutul lor. Astfel, noţiunile de consum şi cheltuială prezintă o 

importanţă deosebită pentru delimitarea tipurilor de costuri de producţie. Deosebirea acestor două categorii 

de noţiuni variază în viziunile contabile din România şi Republica Moldova, deoarece în România la baza 

formării costului de producţie se află numai noţiunea de cheltuială, conform Cadrului general al I.A.S.B. si 

O.M.F.P nr. 3055/2009 [5, p. 14], cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor înregistrate pe parcursul 

perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii acestora sau creşteri ale datoriilor care se 

concretizează în reduceri de capital propriu, altele decât cele rezultate din distribuiri către acţionari. Ele 

având un caracter foarte diferenţiat, neomogen, fiind clasificate după diverse criterii. 

În Republica Moldova în condiţiile noului sistem contabil semnificaţia noţiunilor „consumuri” şi 

„cheltuieli” nu coincide, astfel, conform SNC 3 [ 6 ], consumurile reprezintă resursele utilizate pentru 

fabricarea produselor sau prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit, iar cheltuielile – toate 

cheltuielile şi pierderile întreprinderii rezultate în urma desfăşurării activităţii economico-financiare a 

întreprinderii. Prin urmare, noţiunea de „cheltuială” nu este sinonimă cu cea de „consum”, deoarece sfera 

folosirii noţiunii de „cheltuială” este mult mai largă decât acea a „consumului”. De regulă consumul este 

echivalentul unei utilizări de resurse, spre deosebire de cheltuială care este generată de o plată sau o datorie.  

Diversitatea formelor concrete de organizare a contabilităţii manageriale este determinată de 

structurile organizatorice ale întreprinderii, de mecanismul de conducere internă a acesteia, de competenţa 

administratorilor, precum şi de necesităţile acestora în informaţii manageriale. 

 După tipul de conexiune între contabilitatea managerială şi cea financiară în teoria şi practica 

modernă a contabilităţii manageriale, se confruntă două concepţii de organizare a contabilităţii manageriale: 

 Concepţia monistă (integralistă, unicelulară) - organizarea contabilităţii manageriale într-un 

sistem conectat, integrat cu contabilitatea financiară, realizându-se un singur circuit informaţional contabil, 

specifică întreprinderilor industriale din SUA, Marea Britanie, Canada, Republica Moldova. 

 Concepţia dualistă (autonomă, închisă) – organizarea contabilităţii manageriale într-un circuit 

complet autonom faţă de contabilitatea financiară, specifică pentru Belgia, Franţa, România, etc. 

Concepţia reformei contabilităţii în Republica Moldova precede divizarea ei în contabilitate 

financiară şi contabilitate managerială. O asemenea divizare solicită restructurarea organizatorică şi 

metodologică semnificativă a sistemului contabil în întregime cu evidenţierea scopurilor fiecărei părţi 

componente. Trebuie de menţionat că la momentul actual, întreprinderile din Republica Moldova practică o 

contabilitatea integrată. În acest caz, informaţiile contabilităţii manageriale sunt preluate, cel mai frecvent, 

sub formă de situaţii de calcule şi rapoarte. De altfel, explozia informaticii şi diversificarea structurilor de tip 
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baze de date orientează organizarea contabilităţii firmei către modelul contabilităţii integrate, managerii 

gestionând propria bază de date în funcţie de interesul decizional. 

Pentru o exemplificare a celor expuse mai sus, în continuare, se va realza o analiza a calculației și 

înregistrării contabile a costurilor de producție pentru întreprinderea S.A. „CahulPan”. 

S.A. „CahulPan”  aşa  cum  o  cunoaştem noi astăzi a evoluat de la o mică brutărie. Astfel, în anul 

1946 pe baza unei mici brutării locale a fost organizată fabrica de pâine cu un singur cuptor, a cărei 

capacitate era de 10 tone pe zi. În prezent S.A. „CahulPan” este axată pe următoarele produse şi activităţi: 

 pâine şi produse de panificaţie, patiserie; 

 apă minerală şi băuturi gazoase; 

 activitate de comerţ; servicii; servicii de arendă. 

Datorită experienţei bogate  în acest domeniu  combinatul produce  în prezent o gamă sortimentală 

variată de produse de: circa 35 feluri de pâine şi produse de  panificaţie de exemplu: pâine “Deosebită”, 

pâine albă pe vatră din făină de grâu”, pâine “Cahuleanca”, pâine “Din soie”, diverse feluri de colaci, 

franzele: “Steluţa”, “Ineluş” etc.; circa 10 feluri de covrigi şi covrigei: “Cu mac”, “micuţa cu mac”, 

“Prichindel”, “Măcuşor”, “Covrigei de cozonac” etc. ;10 feluri pesmeţi: “Speciali”, “Cu stafide”, “Cu 

susan”, “Cu mac”, “Cu lămâie”, “Cu vanilie” etc.; 8 feluri turte dulci: “Cu cacao”, “Cahul”, “Cu mac”, 

“Zmeură” etc.; 5 feluri de biscuiţi: “Zaharoşi”, “De casă”, “De ovăz şi fructe; 35 feluri de torturi, rulade, 

prăjituri, checuri; circa 6 feluri de paste făinoase. 

Întreprinderea supusă analizei în cadrul acestei lucrări, este una dintre întreprinderile care încă mai 

aplică o metodă clasică pentru calculaţia costurilor, respectiv metoda globală. In acest sens, o atenţie 

deosebită s-a încercat să se acorde noii problematici a producţiei, în contextul economiei moderne, care 

determină apariţia unor limite ale metodelor clasice de calculaţie a costurilor si care pun sub semn de 

îndoială actualitatea si utilitatea informaţiilor furnizate de costurile determinate pe baza lor.   

Ca urmare a acestui fapt, am propus pentru calculaţia costurilor alegerea unor metode de calculaţie 

orientate spre managementul costurilor, care să permită conducerii firmei să vadă clar și să aprecieze just 

rezultatele activităţii desfăşurate, pentru a adopta decizii corecte în scopul îndeplinirii optime a obiectivelor 

din bugete, de remediere si de prevenire a abaterilor, nu numai de constatare (cazul metodelor clasice), de 

multe ori tardivă, a evenimentelor trecute, fapt ce face să scadă cu mult valoarea informaţiei.  Accentul s-a 

pus pe prezentarea unor argumente care să susţină calitatea costurilor determinate prin aceste metode. In 

acest context, costurile devin instrumente importante ale conducerii întreprinderilor în fundamentarea 

deciziilor, venind, astfel, în sprijinul unui control de gestiune coerent. 

La combinatul de panificaţie SA „Cahul Pan”, după cum am menţionat se utilizează metoda globală 

de calcul a costului de producţie la produsele de panificaţie, totuşi în anumite perioade de timp pentru a 

evalua anumiţi indicatori în cadrul combinatului se mai utilizează şi metoda direct – costing pentru evaluarea 

costurilor de producţie. Concepţia de bază a acestei metode constă în fundamentarea calculării costului de 

producţie numai pe baza cheltuielilor variabile.  

Din acest motiv, ele se programează și se urmăresc global sau în raport cu un număr redus de locuri 

de cheltuieli sau centre de responsabilitate și nu se includ în costul fiecărui produs, ci se deduc direct din 

rezultatele financiare brute. In aceste condiţii, nici stocurile de producţie în curs de execuţie și produse finite 

existente la sfârşitul perioadei de gestiune nu sunt afectate de cheltuielile fixe, ci ele sunt evaluate numai la 

nivelul cheltuielilor variabile. Costul variabil unitar se calculează, prin raportarea cheltuielilor variabile 

totale la cantitatea de producţie finită obţinută. 

La SA „Cahul Pan”, utilizarea metodei direct-costing, pentru produsele de panificaţie analizate se 

poate de realizat în felul următor. 

 

Tabelul 1.  Centralizarea datelor necesare pentru aplicarea metodei direct – costing 

Nr. Indicatori de calcul 

Pâine de grâu c. 1  

0.55 

P1 

Pâine de grâu p. v. 

2c 0.5 

P2 

1. Volumul producţiei (Q), tone 824,6 348,1 

2. Preţ de vânzare (pu), lei/ kg 3,29 2,29 

3. Costuri fixe (GF), mii lei 303,8 92,2 

4. Costuri variabile (CV), mii lei 2160,8 633,3 

Sursa: Elaborat de autor conform datelor  din rapoartele financiare ale întreprinderii. 
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Prin metoda direct-costing nu se urmăreşte în primul rând determinarea costului unitar pe 

fiecare produs în parte, ci calcularea şi analiza rentabilităţii totale, la nivelul întregii întreprinderi. 

Pe fiecare produs în parte se calculează numai contribuţia brută la profit sau profitul brut sau, aşa 

cum se mai numeşte în literatura de specialitate, marja sau contribuţia de acoperire etc.  Contribuţia 

brută unitară la profit se calculează ca diferenţă între preţul de vânzare unitar şi costul unitar calculat în 

funcţie de cheltuielile variabile, etapele de calcul a contribuţiei brute unitare, a punctului de echilibru şi a 

altor indicatori sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Tabelul 2.  Calculaţia contribuţiei brute şi unitare la produsele de panificaţie 

Indicatori şi etape de calcul 
Pâine de grâu c. 1  0.55 

P1 

Pâine de grâu p. v. 2c 0.5 

P2 

Determinarea cifrei de afaceri totale, 

mii lei:  

CAtot = CAp1 + CAp2 

CAp1 = 824,6 * 3,29 =2712,9 CAp2 = 348,1 * 2,29 =797,1 

Calcularea chelt. variabile unitare, lei: 

CVu = Q
CV

 CVu p1= 6,824

8,2160

= 2,62 CVu p2= 1,348

3,633

= 1,82 

Determ. contribuţiei brute la profit, mii 

lei: 

CB = CA – CV; CBtot = ∑ CBi 

CBp1 = 2712,9 – 2160,8 = 

552,1 
CBp2 = 797,1 – 633,3 = 163,8 

CBtot = 552,1 + 163,8 = 715,9 

Determ. contribuţia brută unitară, lei / 

kg: 

cbu = Q
CB

 

cbu p1= 6,824

1,552

= 0,67 cbu p2= 1,348

8,163

= 0,47 

cbutot = 0,67 + 0,47 = 1,14 

Determ. punctului de echilibru, kg.: 

qe = cbu

CF

,  cbu = CBtot  / ∑ Q 
cbu = 715,9  / 1172,7 = 0,6 

qe = 396 / 0,6 = 660 

Det. punct. de echil. p/n fiecare prod, 

kg.:   

qei = CFi / cbui 

qep1 = 303,655 / 0,67 = 454  qe2 = 90,09 / 0,47 = 192 

CFi = CBi * CF/ la 1 leu CB 
CFp1 = 552,1 * 0,55 = 

303,655 
CFp2 = 163,8 * 0,55 = 90,09 

CF/ la 1 leu CB = CF / CBtot CF/ la 1 leu CB = 396 / 715,9 = 0,55 

Sursa: Elaborat de autor conform datelor  tabelului 1.  și rapoartele financiare ale întreprinderii. 

 

Unitatea trebuie să producă 660 kg de produse de panificaţie pentru a avea profit nul. Orice unitate 

de produs fabricată și vândută suplimentar peste această cantitate va influenţa rezultatul total cu 0,67 lei 

pentru „Pâine de grâu c. 1  0.55” şi 0,47 lei pentru „Pâine de grâu p. v. 2c 0.5”, adică diferenţa dintre preţul 

de vânzare şi costul variabil unitar, adică cu contribuţia brută unitară la profit. Deoarece întreprinderea 

fabrică şi vinde mai multe produse, deci are o producţie eterogenă este necesar să se determine punctul de 

echilibru pentru fiecare produs în parte. Acesta se determină luând ca bază cheltuielile fixe la 1 leu 

contribuţie brută totală la profit, care pentru produsele de panificaţiei este egală cu 0,55. Acest mod are în 

vedere raţionamentul potrivit căruia, în punctul de echilibru, toate cheltuielile trebuie să fie acoperite integral 

din veniturile încasate, astfel încât întreprinderea să nu obţină profit, nici pierdere. Utilizarea diferitor metode 

de calcul a costului influenţează în mod diferit şi asupra modului de întocmire şi prezentare a raportului 

privind rezultatele financiare. În acest scop se centralizează următoare date în tabelul ce urmează.  

  

Tabelul 3.  Centralizarea datelor necesare pentru întocmirea raportului financiar 

Nr. Indicatori de calcul Anul de gestiune 2019 

1. Volumul producţiei, tone 1172,7 

2. Volumul vânzărilor, tone 1172,7 

3. 

Consumuri de producţie  

  a) Consumuri directe de materiale, mii lei 1821,6 

  b) Consumuri directe privind retribuirea muncii, mii 487 
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lei 

  c) Consumuri indirecte de producţie variabile, mii lei 227,85 

  d) Consumuri indirecte de producţie constante, mii lei 408,85 

4. Cheltuieli comerciale variabile, mii lei 15,5 

5.  

Cheltuieli generale şi administrative, mii lei  

 a) variabile 208,7 

 b) constante 20,55 

6. Venitul din vânzări, mii lei  3064,1 

Sursa: Elaborat de autor conform datelor  din rapoartele financiare ale întreprinderii. 

 

Astfel, raportul privind rezultatele financiare întocmit în cazul utilizării metodei tradiţionale este o 

formă  mai răspândită, completată conform prevederilor legale şi destinată tuturor categoriilor de utilizatori. 

Iar raportul privind rezultatele financiare întocmit în cazul utilizării metodei direct - cost este o formă rară şi 

reprezintă un raport intern destinat doar administraţiei întreprinderii. Prezentarea sintetică a raportului 

privind rezultatele financiare ale SA „Cahul Pan” în raport cu produsele de panificaţie analizate, prin 

utilizarea metodei tradiţionale şi direct – costing se efectuează în tabelul 4. 

 

Tabelul 4.  Prezentarea sintetică a raportului financiar 

Nr. 
Indicatori de calcul Anul de gestiune 2019 

Raportul privind rezultatele financiare  după metoda „Direct-cost” 

1. Venitul din vânzări, mii lei 3064,1 

2. Costul vânzărilor, mii lei 2536,45 

3. 

Cheltuieli operaţionale variabile: (a+b+c) 224,2 

  a) Cheltuieli comerciale variabile, mii lei 15,5 

  b) Cheltuieli generale şi administrative variabile, mii lei 208,7 

  c) Cheltuieli operaţionale variabile, mii lei - 

4. Venit marginal, mii lei 303,45 

5.  

Consumuri constante si cheltuieli operaţionale:   (a+b+c+d) 429,4 

 a) Consumuri indirecte de producţie constante, mii lei 408,85 

 b) Cheltuieli comerciale constante, mii lei - 

 c) Cheltuieli generale şi administrative constante, mii lei 20,55 

 d) Cheltuieli operaţionale constante, mii lei - 

6. Rezultatul operaţional:  (4 - 5)  (125,95) 

 

 Raportul privind rezultatele financiare  după metoda „Tradiţională” 

1. Venitul din vânzări, mii lei 3064,1 

2. Costul vânzărilor, mii lei 2945,3 

3. Profit brut: (1 – 2 ), mii lei 118,8 

4. Alte venituri operaţionale, mii lei - 

5. Cheltuieli comerciale, mii lei 15,5 

6. Cheltuieli generale şi administrative, mii lei 229,25 

7. Cheltuieli operaţionale, mii lei - 

8. Rezultatul operaţional: (3+4-5-6-7) (125,95) 

Sursa: Elaborat de autor conform datelor  din rapoartele financiare ale întreprinderii. 

 

Discuții 

Ca rezultat al analizei tabelelor sus menționate sau identificat atît avantaje cît și dezavantaje a 

utilizării metodei „Direct-cost”, la calculația și evidența costurilor de producție, pentru întreprinderile de 

producție din Republica Moldova. 

Avantajele metodei „Direct-cost”: 

 permite constatarea raportului între consumuri şi volumul producerii; 

 simplifică operaţiile de calculare a costurilor, prin faptul ca renunţă la repartizarea consumurilor 

indirecte de producţie constante, care se suportă în totalitatea lor din venitul marginal; 
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 permite cunoaşterea gradului de participare a fiecărui produs la obţinerea profitului şi în ce 

măsura este sau nu rentabilă fabricarea lui; asigură cele mai relevante şi exacte informaţii pentru 

fundamentarea deciziilor pe termen scurt; 

 uşurează şi creează condiţiile necesare bunei desfăşurări a muncii de analiză a activităţii 

economice, prin separarea consumurilor variabile de consumurile constante şi urmărirea acestora în toată 

complexitatea lor. 

Dezavantajele metodei „Direct-cost”: 

 dificultatea separării consumurilor constante de consumurile variabile; 

 evaluarea stocurilor la cost variabil se loveşte de restricţii fiscale, care impun ca în contabilitatea 

financiara stocurile sa fie evaluate la cost total. Aceasta presupune ca informaţia privind costurile variabile să 

fie supusă unor corecţii pentru a putea fi utilizată în contabilitatea financiară şi admisă de fiscalitate. 

 

Concluzii  

În prezentul articol s-a abordat posibilitatea utilizării de către întreprinderile din Republica Moldova  

a metodei tradiţionale de calcul  a costurilor în condiţiile majorării permanente a preţurilor .  

În acelaşi timp experienţa altor ţări arată, că cucerirea şi păstrarea pieţelor de desfacere a produselor 

este posibilă şi în cazul vânzării lor la preţuri optimale (care acoperă consumurile) şi obţinerii profitului 

optimal din urma sporirii volumului vânzărilor. 

În condiţiile ţării noastre, aplicarea metodei „Direct-cost”, cu toate avantajele pe care le prezintă, 

necesită atât luarea unor măsuri de adaptare la specificul întreprinderilor din Republica Moldova, cât şi 

reglementarea prin acte normative a unor aspecte impuse de planificarea, evidenţa şi urmărirea costurilor.    

Pentru SA „Cahul Pan” este binevenit să se aplice şi Metoda ABC (Activity-Based Costing), 

deoarece prezintă o serie de avantaje şi posibilităţi cum ar fi: permite companiei să înţeleagă, mai clar, în ce 

mod şi pe ce activitate / produs se realizează profit; presupune identificarea tuturor activităţilor specifice unui 

produs sau serviciu şi repartizarea cheltuielilor aferente realizării lor cu o mai mare acurateţe decât în 

metodele tradiţionale de contabilitate. 

În vederea reducerii costului, SA „Cahul Pan” trebuie să caute şi să găsească rezervele de reducere a 

consumurilor de factori de producţie, să acţioneze simultan în toate compartimentele întreprinderii, asupra 

tuturor factorilor producţie, în toate fazele activităţii economice şi să aplice măsurile posibile de diminuare a 

costurilor în concordanţă cu exigenţele competiţiei impusă de piaţă.  

Reducerea costului de producţie trebuie să aibă loc fără influenţe negative asupra calităţii bunurilor 

materiale şi serviciilor, ci, dimpotrivă, concomitent trebuie să se asigure un spor de calitate. Reducerea 

costurilor pe seama reducerii calităţii este anti economică. Totodată, tendinţa generală impusă de concurenta 

pe piaţă este ca bunurile economice să încorporeze în costurile lor cât mai putină materie primă, munca de 

înaltă calificare şi să fie obţinute cu cea mai modernă tehnologie.  

Micşorarea costurilor necesită ridicarea nivelului de calificare a lucrătorilor, perfecţionarea 

echipamentelor tehnice de producţie, a tehnologiilor de fabricaţie, a activităţii de administrare, de gestiune şi 

conducere, stimulare materială, creşterea productivităţii etc. Costurile de producţie sunt influenţate de factori 

interni, dependenţi de activitatea întreprinderii, şi de factori externi, independenţi de activitatea acestuia. 

Printre factorii externi care inf1uenţează costurile sunt: preţurile de cumpărare ale factorilor de producţie şi 

preţurile  de vânzare ale mărfurilor. Activitatea SA „Cahul Pan” trebuie să se concentreze asupra 

următoarelor căi de reducere a costurilor:  

 reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil şi apă; 

 reducerea cheltuielilor salariale pe unitatea de produs; 

 folosirea deplină a capacităţilor de producţie şi a spaţiilor de producţie; 

 dimensionarea optimă a cheltuielilor de dezvoltare; reducerea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti; 

 micşorarea preţurilor de desfacere; dimensionarea optimă a cheltuielilor cu reclama.   
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Rezumat. Sectorul agricol - ca ramură esențială în potențialul de dezvoltare economică a 

Republicii Moldova, trebuie să-și dezvolte propria teorie de gestiune asupra factorilor de risc. Eficiența 

reformării sectorului agricol autohton depinde de abilitățile factorilor de decizie de a propune măsuri 

adecvate de gestiune a riscurilor. O structură managerială eficientă, poate contribui la creșterea stabilității 

economice în sectorul agricol, diminuând efectele riscului și propunînd soluții de gestiune a activității ce se 

desfășoară în procesul de producție. Deciziile manageriale în situații de risc stabilesc limita riscului 

acceptabil, impactul asupra rentabilității și măsurile de întreprins pentru a maximiza rezultatele. 

Cuvinte cheie:risc, sector agricol, gestiune, managementul riscului.   

 

Abstract. The agricultural field – as an essential branch in the economic development potential of 

the Republic of Moldova, must develop it’s own theory of risk factors management. The effectiveness of the 

reform of the local agricultural field depends on the ability of decision – makers to propose appropriate risk 

management measures. An efficient managerial structure can contribute to increase economic stability in the 

agricultural sector, reducing the effects of risk and  Management decisions in risk situations set the limit of 

acceptable risk, the impact on profitability and the measures to be taken to maximize the results.  

Key words: risk, agricultural sector, management, risk management. 

 

 

Introducere 

Republica Moldova este o țară agrară cu un potențial bogat în acest sens, deaceia agricultura 

constituie un sector prioritar pentru economia națională. Suprafața terenurilor utilizate direct în activitățile 

agricolă ocupă aproximativ - 60% din suprafața totală, iar populația din spațiul rural, care are ca îndeletnicire 

de bază agricultura, constituie 55%  din totalul populației țării. În spațiul rural se evidențiază micii 

producători, care practică preponderent agricultura de subzistență.  

Factorul principal ce influențează stabilitatea sectorului agricol este reprezentat de instabilitatea 

condițiilor climaterice și a situațiilor pe piață, cât și lipsa structurilor manageriale care să gestioneze eficient 

cu activitatea și riscurile din ramură. În acest context pentru redresarea situației economice a agriculturii 

autohtone este solicitabil implicarea unui management performant în gestiunea eficientă a riscurilor.  

 

Metodologia cercetării 

Obiectivul de bază a acestui studiu este de a caracteriza instrumentele actuale utilizate în gestiunea 

riscurilor agricole și aprecierea efectului acestora asupra situației reale; implementarea unor modificări 

esențiale privind eficiența instrumentelor de gestiune atât pentru operațiunile din activitatea de bază , cât și în 

operațiunile de piață, dar și problemele de mediu.  

Desigur obiective sunt multiple, întrucât acestea rezultă din situația actuală a sectorului agricol, dar 

în comparație cu alte țări se impun cerințe de a utiliza instrumente de gestiune noi, adaptate la condițiile de 

http://moldauditing.md/ro/page/snc-3-componenta-consumurilor-si-cheltuielilor-intreprinderii
https://www.contabilsef.md/ro-snc-3-componen-a-consumurilor-i-cheltuielilor-treprinderii-ru-3-43899/
mailto:donea.sofia@usch.md
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mediu autohton, care vor contribui la stabilirea unei posibilități de perfecționare a gestiunii riscurilor pentru 

prosperarea sectorului agricol național. 

Practica actuală demonstrează, că odată cu tranziția la economia de piață în sectorul agricol tranziția 

s-a produs mai lent, deaceia unele întârzieri de reformă au afectat și alte sectoare, întrucât agricultura este în 

conexiune directă cu industria prelucrătoare, mediul ambiant, dar și sursa de bază de asigurare a țării cu 

produse alimentare. Gestiunea neeficientă a riscurilor din agricultură, au creat fluctuații în randamentele 

producției obținute, situație ce a crescut importul pentru îndestularea industriei de prelucrare cu materie 

primă și populației cu produse alimentare. 

Conținutul expus în prezentul studiu, privind creșterea eficienței gestiunii riscului în agricultură, a 

fost elaborată în baza informațiilor colectate din surse bibliografice a experților economici în domeniu, dar și 

din discuțiile publice organizate în cadrul unor proiecte cu antreprenorii și producătorii din Regiunea de Sud 

a țării, analiza datelor BNS, studii comparate cu agricultura altor state din surse bibliografice, etc.  

 

Rezultate și discuții 

Activitatea în sectorul agricol se consideră o ocupație riscantă. Particularitățile procesului de 

producție din agricultură demonstrează, că riscul este un eveniment permanent și indispensabil pentru 

această activitate. Inițierea unui proces de activitate în agricultură impune multiple cerințe ce țin de 

cunoștințe și competențe în domeniu, deoarece procesul de producție se realizează într-un context complex și 

variat, fiind în legătură strânsă cu procesele biologice ce solicită condiții optime de dezvoltare în timp 

determinat.  

Riscul, ca o constantă specifică agriculturii, este generat de diversitatea situațiilor create de mediul 

climateric fluctuant în care se desfășoară activitățile de producție. Precăutarea riscului în activitatea agricolă 

trebuie să fie specială, inițial sub aspectul proceselor biologice ce impun respectarea și asigurarea anumitor 

condiții de producție, iar ulterior – riscul se modelează sub influența proceselor socio – economice. 

Informații despre factorii de risc în activitățile agricole pot fi obținute și din percepțiile producătorilor-

fermieri – ca subiecți ce se confruntă direct cu riscul. Trebuie analizate deciziile structurilor manageriale 

rezultate din măsurile întreprinse, cât și din percepția altor persoane care interacționează cu sectorul agricol 

prin metode indirecte . 

Factorii de decizie propun obiective în procesele de activitate, însă la stabilirea acestora trebuie să se 

țină cont de variațiile situațiilor , astfel acțiunile decizionale capătă un caracter flexibil de a se acomoda 

schimbărilor, dar și să respecte obiectivele propuse. Modificările permanente în mediul de activitate și 

interacțiunea cu medii imprevizibile, permite posibilitatea structurilor manageriale să dezvolte propria opinie 

referitor la definirea noțiunii de risc. 

Riscul – ca noțiune din mediul de afaceri, nu poate fi interpretat numaidecât ca o perdere, sau - 

câștig. Datorită modernizării și globalizării economiilor, imprevizibilitatea în mediile de activitate ne impune 

să percepem riscul ca o normă  de întreprins prin măsuri decizionale, bazate pe calcule reale și probabile, dar 

și analize permanente asupra informațiilor din activitatea antreprenorială și mediul de afaceri în care activăm. 

Astfel riscul reprezintă mai degrabă oportunități de identificat, ce oferă diverse posibilități de 

dezvoltare, prin care factorii de decizie pot obține rezultate pozitive. Deacea scopul factorilor de decizie de 

toate nivelele este de a forma competențe în gestiunea eficientă a activității producătorilor antrenați în 

agricultură – ca sector cu cel mai înalt nivel de risc.  

Sectorul agricol – ca ramură esențială în potențialul de dezvoltare a Republicii Moldova, trebuie să-și 

dezvolte propriile reguli de gestiune a riscurilor, impuse de factorii istorici ai tranziției, condițiile de mediu și 

preferințele consumatorilor direcți cât și indirecți- în calitate de consumator de produse alimentare sau 

consumatori de materie primă pentru ramurile industriale. Micii producători din sectorul agricol al Republicii 

Moldova recurg la practicile învechite ce solicită eforturi mari generatoare de costuri, care  și tacticile din 

trecut, care nu mai pot face față schimbărilor enorme inclusiv și a celor de mediu. Modificările permanente 

în mediul de afaceri, inclusiv și de mediu climateric , necesită aplicarea noilor sisteme de activitate, de 

gestiune, de operare, stabilizare și respectare a condițiilor de mediu și a normelor corecte de exploatare a 

factorilor de producție din agricultură. 

Situația economică din sectorul agricol național este influențată negativ de o mulțime de factori 

precum: 

 Inflația; 

 Instabilitatea procesului de producție (inclusiv provocate și de condițiile de mediu); 
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 Lipsa surselor de finanțare; 

 Susținere insuficientă din partea instituțiilor de stat, etc. 

În perioada reformării sectorului agricol, programul de dezvoltare nu s-a bazat pe măsuri concrete de 

evaluare și gestiune a riscurilor, generate de specificul activității și nici pe analiza perioadei de tranziție care 

încă se menține în prelungire. Transformările din sectorul agricol s-au efectuat fără o analiză adecvată a 

factorilor de risc, aceasta a și complicat posibilitatea de identificare a cauzelor de stagnare a sectorului. 

Riscul în activitatea economică poate să apară din relații ce rezultă din procesele economice, în urma 

unor acțiuni inconștiente sau necesare. Abordarea riscului în literatura economică are o interpretare dublă: 

 Riscul poate fi definit ca o oportunitate sau amenințare, în dependență de rezultatul așteptat; 

 Riscul – ca fenomen, poate fi precăutat ca un șir de acțiuni de întreprins pentru atingerea unor 

scopuri. 

Astfel apare necesitatea precăutării esenței riscului, influența acestora asupra factorilor de decizie, 

propunerea metodelor de evidență și analiză a riscului, crearea unui mediu operațional adaptat la risc, 

structurat pe nivele: central, regional, de întreprindere. Teoria riscului trebuie adaptată la practica 

producătorilor agricoli, în baza unor concepte de evaluare, analiză și gestiune a riscurilor prin scheme de 

administrat orientate cu momente de control intern pe întreg segment de execitare a activității . Pentru 

aceasta se propune: 

 Analiza situației economice din sectorul agricol a țării, începând cu etapa inițială a perioadei de 

tranziție; 

 Sistematizarea riscurilor esențiale printr-o clasificare reală; 

 Dezvăluirea situațiilor de risc (și incertitudine), analiza și gruparea deciziilor luate în situațiile de 

risc, măsurile întreprinse real și care trebuiau întreprinse; 

 Descrierea structurii manageriale din activitățile agricole și a acțiunilor decizionale în condițiile de 

risc și incertitudine; 

 Identificarea surselor de risc și dezvoltarea unor metode de evidență, analiză și gestiune a acestora, 

specifice sectorului agricol național. 

Analiza situației din agricultură după anii  *90, demonstrează că reformele instituite au avut un șir de 

lacune cu efecte negative ulterioare asupra sectorului. Reformarea agriculturii a avut ca scop principal – 

trecerea de la economia centralizată, la o economie privată  prin împroprietărirea țăranilor cu teren agricol. 

Realitatea a demonstrat că producătorii agricoli- noii împroprietăriți nu dispuneau de competențe reale în 

gestiunea eficientă a activității exercitate, iar problema riscului nu a fost abordată serios în practică. 

Clasificarea riscurilor din agricultură ar constitui o prioritate pentru o gestionare eficientă. Gruparea 

și sistematizarea riscurilor trebuie să rezulte din specificul mediului național de activitate ce include și multe 

eșecuri care au contribuit la declanșarea mai multor riscuri în agricultură. 

Instabilitatea politică din Republica Moldova a creat riscuri adăugătoare  pentru sectorul agricol. 

Perindarea la putere a multor guverne pe perioade scurte de timp, au creat condiții de deteriorare și 

distabilizare a economiei. Instabilitatea politică a avut un impact mai grav asupra agriculturii, întrucât în 

majoritatea cazurilor – acestea coincideau cu riscurile climaterice. Astfel producătorii agricoli practic 

rămâneau permanent subfinanțați, datorită guvernelor temporare, care modelau  permanent prioritățile 

guvernamentale. 

Republica Moldova este considerată ca țară cu un potențial agricol valoros, dar și cu un complex de 

probleme specifice acestei activități. Pricinile situației precare din acest sector, dezvăluite din studiile 

economice, fac referire la un șir de riscuri   climaterice, financiare, politice, legislative, manageriale, etc. 

Efectele încălzirii globale, urmate de schimbările climaterice, impun acumularea de dovezi privind 

impactul riscurilor, necesitatea studierii acestora atât la nivel de influență global cât și național. Modificările 

condițiilor climaterice generează riscuri ce trebuie abordate prin decizii rezultate din analize argumentate 

științific, având ca bază experiența națională dar și cea internațională. Dovezile acumulate asupra riscurilor 

climaterice trebuie actualizate și să rezulte din gestiunea și evaluarea permanentă. Analiza riscurilor generate 

de condițiile climaterice, trebuie efectuate dintr-o perspectivă pe termen lung, astfel încât să se poată efectua 

implementări, modificări sau adaptări la situațiile de urgență. Riscul de producție generat de dezastrele 

naturale au devenit destul de frecvente în Republica Moldova, factor important de evidențiat în gestiunea 

riscului. Efectele păguboase asupra agriculturii pot fi analizate din fig.1 
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Figura 1. Indicii volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate categoriile, 2014 - 2020 

Sursa: datele BNS[10] 

 

Din imaginea fig.1 se observă o micșorare a producției globale agricole în toate gospodăriile de toate 

categoriile (întreprinderi agricole, gospodării țărănești, gospodăriile populației), pentru perioada anului 2020 

cu 27,1% comparativ cu perioada precedentă-anul 2019. Micșorarea se datorează influenței dezastruoase a 

secetei fără precedent din anul 2020. Conform estimărilor datelor BNS, producția globală s-a diminuat sub 

efectul scăderii producției vegetale cu 35,9%, care a contribuit la reducerea indicelui general cu 26,1%, iar 

sub acțiunea scăderii producției animale cu 3,8%, acesta s-a redus cu 1,0%.  

Riscul sub acțiunea factorilor climaterici au efecte negative asupra producției agricole – situație ce se 

impune spre gestionare imediată, conform fig.1 pentru perioada 2014-2020. 

Succesul reformelor economice din sectorul agricol depinde de factorii de decizie și de eficiența 

gestionării riscurilor, prin dezvăluirea situațiilor de risc, analiza și gruparea deciziilor luate în condiții de risc. 

Gestiunea riscului este un proces ce determină nivelul prognozat al incertitudinii, iar luarea deciziilor corecte 

pot preîntîmpina sau diminua efectele negative asupra rezultatului așteptat. 

În condițiile de risc și incertitudine, o structură managerială eficientă poate contribui la creșterea 

stabilității sectorului agricol și diminua efectul riscului prin formarea unei legături etapizate pe nivele de 

administrare precum: 

 Organizarea unui proces de producție adaptat la situații de risc, cu posibilități de diminuare a 

impactului prin diversificarea producției, utilizarea unor soiuri adaptate la condițiile proprii, 

constituirea fondurilor de rezervă, etc. 

 Implicarea structurilor administrației publice locale, în dezvoltarea infrastructurii rurale, 

implementarea proiectelor sociale de instruire, calificare și implicarea în intermedierea 

tranzacțiilor cu scop de susținere și protecție; 

 Intervenția statului pentru evaluarea și diminuarea efectelor de risc în diferite situații precum: 

instituira unor proiecte de evaluare a componenței chimice a solului pentru a indica 

compatibilitatea acestuia cu procesele de recoltare a activelor biologice, promovarea materialului 

semincer de calitate, administrarea calitativă a modificării transformărilor biologice de specialiști 

în domeniu, reglarea prețurilor la producția agricolă, tarife vamale corecte pentru protecția 

producătorilor autohtoni, etc.       

Creșterea eficienței economice în sectorul agricol poate fi obținută și asigurată numai de un sistem 

managerial echilibrat, flexibil la schimbările frecvente impuse de condițiile globalizării în permanentă 

modificare. Implicarea structurilor manageriale în acest sens trebuie să se manifeste prin oferirea sprijinului 

pentru proiecte de infrastructură agricolă și de inițiative strategice în acest domeniu.  
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Astfel, organele de stat trebuie să includă în strategiile de dezvoltare a sectorului agricol național 

sisteme de acțiuni etapizate, prin decizii adecvate atât pentru transformările biologice, pentru utilizarea 

eficientă a resurselor naturale, cât și pentru stoparea proceselor de degradare a acestora. 

Este important să se încurajeze producătorii agricoli să-și planifice activitatea, inclusiv și în 

domeniul gestiunii și protecției mediului. Periodic să se raporteze realizările și nereușitele în activitățile 

desfășurate. Pentru a respecta individualitatea activităților privind gestiunea, planurile pot avea o flexibilitate 

în alegerea metodelor și etapizarea acțiunilor. Producătorilor agricoli este necesar să li se formeze deprinderi 

de a solicita asistență tehnică și financiară de la structurile de stat specializate. Interacțiunea, dintre acțiunile 

producătorilor și sprijinul de stat în evaluarea și gestiunea riscurilor, va consolida bunele practici pentru 

diminuarea riscului din agricultură. Instituirea unor programe, cu bune practici de gestiune și îmbunătățire a 

situațiilor, revăzute periodic vor contribui la diminuarea factorilor negativi nu numai la nivel de indicatori 

rezultativi, dar și la menținerea și protecția calității mediului ambiant . Toate aceste măsuri manageriale sunt 

necesare de întreprins din ambele părți, deoarece activitățile practicate în sectorul agricol din ultima perioadă 

demonstrează avansarea unui proces de degradare a calității solului și a resurselor de apă – datorate unui 

proces agresiv de exploatare.  

Conlucrarea permanentă cu stucturile de stat prin programe eficiente va permite rezolvarea 

concomitentă a doua situații riscante : 

 eficientizarea acțiunilor producătorilor agricoli în gestiunea riscurilor sub diverse aspecte; 

 adoptarea unor practici manageriale benefice atât pentru dezvoltarea economică a sectorului 

agricol, cât și de protecție a mediului. 

Pentru o redresare a situației  din agricultura națională, trebuie reorientată istoria deprinderilor 

anterioare pe post de evoluție și dezvoltare. Detașarea de trecut e posibilă prin analiza practicilor cu rezultate 

pozitive – de preluat, iar cele cu rezultate negative – de omis.  

Prin dificultățile cu care se confruntă agricultura țării, se încearcă să se scoată în esență vina 

riscurilor gestionate neeficient. Constituirea unui mod de abordare nou, actualizat prin dezvoltarea unei teorii 

de gestiune a riscurilor, ar contribui la elaborarea unor metode care vor prezenta interes printre cei 

cointeresați în schimbarea situației. Schimbarea prin modernizare – actualizată a proceselor din activitatea 

agricolă ce țin de trecutul istoric este un proces complicat și des condiționat de constrângerile deprinderilor, 

la care se revine prin mentalități, specificul organizațional și gestiune. 

Privită în ansamblu, economia fiecărei țări actualmente în plin proces de globalizare se axează pe 

eliminarea presiunii concurențiale, accentuată pe diversificare ca trăsătură de bază. Teoriile economice 

descriu excluderea micilor producători de pe piață de către giganții economici, datorită concurenței. Însă 

practica demonstrează, că și în țările dezvoltate, micile afaceri dețin o pondere importantă, datorită 

flexibilității acestora de a se adapta mai ușor la modificările impuse de cerințele în permanentă schimbare a 

evoluției în economie la nivel global.  

Instabilitatea economică, impune ca teoriile economice să găsească modalități să convină procesului 

organizațional, pentru a putea să dirijeze eficient transformările cu tendințe de evoluție. 

Activitățile din sectorul agricol trebuie să fie supuse unor procese de gestiune etapizate și structurate 

eficient pe nivele organizațional- instituționale. Nu este real să se creadă, că transformările din agricultură 

pot fi realizate de către însăși producători, deoarece modul de dirijare și executare a operațiunilor, 

informațiile de care dispun și cum le percep i-au condus în toți acești ani în direcții greșite. Producătorii 

agricoli activează îtr-un mediu economic în continuă schimbare, iar informațiile disponibile sunt insuficiente, 

deaceia deciziile luate poartă în permanență un anumit grad de risc. [p.171, 6]  

Procesul de producție în agricultură este unul complex și necesită competențe, cunoștințe și măsuri – 

toate de aplicat într-o concordanță de gestionat fără abateri, datorită cerințelor impuse de activele biologice 

cu care se lucrează. 

Supravețuirea producătorilor agricoli autohtoni de-a lungul timpului, se explică prin combinarea 

multiplelor activități și acțiuni indirecte, de colaborare practică, teoretică, informațională a acestora cu 

diferite structuri instituționale de ordin politic, social, economic, etc. 

Republica Moldova este o țară cu o economie în tranziție îndelungată, iar structurile politice în 

această perioadă au avut un impact mai puțin benefic asupra agriculturii, dar și a economiei în general. În 

această perioadă, producătorii agricoli suportă permanent costuri adăugătoare datorită  neclarității 

permanente care persistă în structurile de organizare a procesului economic din țară, ce se manifestă prin 

prețuri sub cost; prin concurență neloială; constrângeri cu scop de interes; neechitate în susținere, promovare, 
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subvenționare; obstacole în operațiunile de export și importuri în detrementul producătorilor autohtoni. Toate 

aceste imperfecțiuni, rămase în afara unei gestiuni eficiente din partea structurilor de stat și dezastrele 

naturale – au distabilizat toate procesele sociale și economice din țară. 

Constituirea unei structuri organizaționale în teoria economică ca un model de integrat în domeniul 

social și economic, structurat pe domenii și obiective de realizat în compatibilitate cu obiectivele politice este 

binevenit în această perioadă. Fiecare țară, în dependență de istoria dezvoltării, tradiție, nivel de dezvoltare 

social-economic și politic, dispune de o interacțiune dintre domeniile de activitate, stucturate pe nivele 

administrative pentru conlucrare ce contribuie la stimularea evolutivă a acesteia.  

Din programele de administrare a agriculturii vor rezulta măsuri concrete revizuite și actualizate în 

corespundere cu prioritățile regionale. Astfel bunele practici privind gestiunea riscurilor vor putea să se 

regăsească în strategiile și planurile naționale de dezvoltare. Proiectele de gestiune a riscurilor în schimbare 

permanentă trebuie să includă modele eficiente de identificare și evidență flexibile.  

În programul de dezvoltare a sectorului agricol mult timp s-a acordat etapelor de pregătire și instruire 

a producătorilor în identificarea riscurilor, iar la moment trebuie de pus accent pe gestiune pentru a anticipa 

situațiile în schimbare generatoare de noi riscuri. Este nevoie de ajustarea definițiilor și măsurilor ce trebuie 

întreprinse.  

Organele de stat în acest sens trebuie să propună sisteme de operare incluse în programe strategice 

naționale, privind gestionarea corectă a tuturor activităților din acest domeniu, decizii adecvate în utilizarea 

eficientă a resurselor naturale disponibile și stoparea proceselor de degradare a acestora.     

 

Concluzii 

 Situația actuală deplorabilă din sectorul agricol se datorează preponderent riscului climatic.  

 Gestiunea riscurilor prin instrumente tehnice instituite de structuri manageriale eficiente, prin 

revigorarea conlucrării cu instituții de cercetare, care prin studii complexe pot evidenția factorii de 

risc ce influențează rezultatele din agricultură; 

 Neimplicarea directă a structurilor de stat în eficientizarea măsurilor de gestiune a riscurilor poate 

avea consecințe negative asupra economiei țării, descurajând investițiile și activitatea în acest 

domeniu riscant; 

 Problema de migrație a populației rurale poate fi diminuată prin instituirea unor instrumente de 

gestiune a riscului, prin măsuri alternative cu Administrația Publică Locală și Administrațiile 

Publice Centrale: dezvoltarea infrastructurii rurale, crearea locurilor de muncă prin activități 

alternative-minifabrici de procesare a producției agricole, prestare a serviciilor, etc. 
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Rezumat. Utilizarea produselor și serviciilor digitale în procesul de instruire la distanță contribuie 

considerabil la creșterea intercativității și calității educației.  Un aspect deosebit de important în instruirea 

la distanță îl reprezintă siguranța online a utilizatorilor.  La momentul actual, în Republica Moldova, 

măsurile de  siguranță online au fost abordate superficial. În această lucrare vom descrie regulile de bază 

pentru evitarea pericolelor din mediul online.  

Cuvinte cheie: siguranță, online, internet, instruire la distanță, navigare web. 

 

Abstract. The use of digital devices and services in the distance learning process contributes 

considerably to increase the interactivity and quality of education. An important aspect of distance learning 

is the users' online safety. At present, in the Republic of Moldova, online security measures were approached 

superficially. In this paper we will describe the basic rules to avoid the dangers of the online environment.

 Key words: safety, online, internet, distance learning, web navigation. 

 

 

La momentul actual, dezvoltarea înregistrată în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

din ultimul deceniu, a produs transformări fundamentale asupra practicii educaţionale, conducând la 

introducerea de metode moderne de instruire prin intermediul tehnologiilor informaționale. 

Dezvoltarea Internetului şi a noilor tehnologii au schimbat iremediabil viaţa de zi cu zi a oamenilor, 

comunicarea, capacitatea de înţelegere a lucrurilor, posibilităţile de dezvoltare şi exprimare. 

Astăzi mai mult decât oricând, utilizarea tehnologiilor informaționale în instruire reprezintă o 

condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, este una dintre premisele esenţiale ale performanţei. Tehnologiile 

informaționale oferă posibilitatea de a diversifica modul de instruire, prin redarea informaţiei şi oferă o mai 

bună învăţare. 

Utilizând într-un mod armonios și cu tact pedagogic noile tehnologii informaționale putem atinge cu 

succes Codul învățării, care ne demonstrează că studenții devin activi și productivi, atunci când participă și 

se implică în procesul instructiv educativ. 

Atât profesorii cât și studenții din ziua de azi au viziuni diferite privind implementarea noilor metode 

de instruire. Unii consideră că metodele tradiționale sunt mai efective, alții sunt de părerea că metodele de 

instruire prin intermediul instrumentelor TIC sunt superioare față de cele tradiționale.  

Introducerea în instituţiile de învăţămât a internetului şi a tehnologiilor informaţionale duce la 

schimbări majore în procesul de instruire. Astfel procesul învăţării nu mai este considerat a fi rezultatul 
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cerinţelor şi activităţii cadrului didactic, ci rezultatul interacţiunii studenților cu calculatorul şi al colaborării 

cu profesorul. 

Obiectivele urmărite în urma acestei schimbări în sistemul de învăţământ sunt: 

1. Sporirea eficacităţii activităţilor de predare-învăţare  

2. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de învăţare independenă şi abilităţilor de comunicare. 

Atingerea acestor obiective depinde în mare măsură de nivelul de utilizare a calculatorului de 

profesor, de stilul lui de predare, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de numărul de studenți, şi 

atmosfera din clasa, de timpul utilizat pentru utilizarea softul la lecţie, de fişele de lucru elaborate, de 

metodele de evaluare aplicate. Oferta de noi instrumente tehnologice este în continuă reînnoire, iar 

profesorul se confruntă cu multe posibilități de a-și îmbunătăți predarea, precum și învățarea studenților. 

Potențialul educațional este adesea puțin exploatat și, de cele mai multe ori, profesorul singur nu poate 

implementa inovația cu TIC.  

Integrarea pedagogică a TIC (și în special cu potențialul oferit de Web) oferă profesorului multe 

posibilități, iar acest lucru este în special în cazul mediilor de învățare digitale care au un potențial cert 

pentru îmbunătățirea lecțiilor în clasă, ceea ce le permite elevilor să comunice eficient [2, p.34] 

Datorită dezvoltării WEB, suntem în prezent martorii unei tulburări în relația cu cunoștințele: mai 

disponibile și mai puțin fixate, mai bogate și mai puțin controlate, informațiile partajate pe WEB riscă să 

pună sub semnul întrebării poziționarea deținătorilor de cunoștințe tradiționale. WEB-ul este utilizat ca un 

instrument pentru simplificarea vieții de zi cu zi și punerea în comun a cunoștințelor. Cu toate acestea, 

această evoluție necesită din partea utilizatorului o competență din ce în ce mai mare în ceea ce privește 

selecția, analiza și înțelegerea informațiilor. Putem vedea că WEB 2.0 ajută la evoluția procesului de învățare 

colaborativă, interacțiune și crearea de cunoștințe. Un site WEB asociat cu cursurile de predare permite 

profesorului să urmeze mai bine activitatea de grup, să comunice obiectivele și metodele sale de evaluare [1, 

p.840]. 

Un model nou al procesului de instruire este e-learning-ul, care deseori e perceput ca un proces de 

învățare în care Internetul și Webul joacă un rol important. Tot odată, termenul este de asemenea utilizat într-

un sens mai larg, ca de exemplu învățare în care se utilizează orice tehnologie electronică, dar exclude 

aspecte care s-ar putea încadra în conceptul de “învățare la distanță” și nu sunt electronice, cum ar fi, cărțile 

[3]. 

Învățământul online sau învățământul la distanță reprezintă cel mai modern mod de pregătire 

profesională, fiind mult mai deschis şi mai accesibil decât modul de învățământ traditional. Dezvoltarea și 

accesul mai larg la mediul online le oferă utilizatorilor, posibilitatea să exploreze spațiul virtual în diferite 

scopuri. Totodată, utilizarea Internetului generează un șir de riscuri legate de siguranța lor în mediul virtual.  

În momentele în care tehnologia se dezvoltă este necesar să ne adaptăm și să o folosim inteligent 

pentru a putea profita la maxim de această resursă.  Este important să avem grijă de imaginea pe care ne-o 

creăm în mediul online şi să fim conştienţi de efectele pe care reputaţia din spaţiul virtual o poate avea 

asupra noastră, cunoaşterea riscurilor din mediul online constituie cel mai important pas în evitarea şi 

contracararea lor. 

Internetul conține numeroase instrumente de comunicare, cele mai cunoscute și utilizate sunt: e-mail, 

mesageria, chatul(text/sunt/video), blog, forum, rețelele de socializare, videoconferințele etc. Numeroasele 

criterii pe care le dețin permit în același timp caracterizarea acestor instrumente și identificarea punctelor lor 

forte și a inconveniențelor în vederea utilizării lor în predare. Cu cât folosesc mai mult Internetul, cu atât este 

mai mare probabilitatea să se confrunte cu situații neplăcute în mediul online. De aceea, utilizatorii online 

trebuie să fie conștienți de oportunitățile mediului online, dar și de pericolele care pot apărea. Totodată, 

accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor dreptul 

la educație [4]. 

Integrarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în activitatea didactică este benevenită şi 

duce la creşterea randamentului şcolar. Tehnologiile online prezintă multe posibilităţi de a comunica, de a 

învăța noi abilităţi, de a fi creativ şi contribuie la dezvoltarea educației, dar, de cele mai multe ori, de 

asemenea, prezintă noi riscuri. Din acest motiv, procesul educațional la distanță necesită o atenție deosebită 

inclusiv și din perspectiva siguranței online.  

Siguranța online presupune maximalizarea gradului de siguranță a informațiilor private ale 

utilizatorului de Internet și protecția personală împotriva criminalității informatice în general, prin analiza de 

riscuri și posibile daune și beneficii ale mediului online. 
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Cu alte cuvinte, siguranța în mediul online reprezintă următoarele: 

 Comunicare sigură și responsabilă 

 Utilizarea înțeleaptă a rețelelor de socializare 

 Transferul conținutului digital într-o manieră sigură 

 Utilizarea adecvată a parolelor 

 Evitarea pierderii informațiilor importante 

 Limitarea accesului persoanelor terțe la informații importante 

 Protecția împotriva virușilor 

Pentru o navigare mai sigură pe Internet și pentru o utilizare mai eficientă a resurselor web 

recomandăm să fie luate în calcul următoarele aspecte: 

 Să utilizați cele mai sigure browsere web 

Este recomandat să utilizați ultima versiune de browser și să vă orientați spre tipuri de browser 

precum Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox, Safari etc.,  având în vedere că cele mai multe 

aplicaţii maliţioase afectează Microsoft Internet Explorer (utilizat de peste 50% dintre utilizatori).  

În cazul cînd accesați pagini web nesigure verificați destinaţia reală a link-urilor prin trecerea 

cursorului mouse-lui peste acesta şi atenţie la ce plugin-uri instalati, de multe ori acestea vin însoţite de 

software maliţios.  

Escrocii fac tot posibilul pentru ca site-urile web să pară credibile, pentru a vă convinge să accesați 

oferte false - câştiguri de premii, descărcări gratuite de programe, aplicații, jocuri, filme sau muzică, loterii 

frauduloase sau procurarea bunurilor de proastă calitate. De aceea, evitați să accesați orice link suspect de pe 

site-urile web și nu apăsați pe link-urile din cadrul ferestrelor de tip pop-up. 

 Să folosiți o conexiune securizată https:// în loc de http:// 

Este indicat să verificați existenţa „https://” în partea de început a adresei web, înainte de a introduce 

informaţii personale și să evitați site-urile http:// când faceți plăți.  

În cazul cînd folosiți un calculator de serviciu sau orice alt dispozitiv străin, se recomandă să folosiți 

navigarea privată. 

Navigarea privată sau modul Incognito îți îmbunătățește confidențialitatea și este un alt mod de a te 

proteja pe Internet de alte persoane care au acces la același calculator sau dispozitiv. Modul Incognito de la 

Google Chrome și cel InPrivate de la Microsoft Edge te pot proteja de alte persoane cu acces la același 

calculator, însă nu te pot proteja de distribuitorul tău de internet, angajatorul sau instituția unde activezi. 

Utilizarea modului de navigare private vă poate asigura următoarele lucruri: 

a. Șterge toate cookie-urile din sesiunea de navigare, când închidem sesiunea privată. De exemplu, 

dacă ne autentificăm cu un cont de Facebook, Gmail, YouTube sau alte site-uri, atunci când 

închizi toate filele și ferestrele de navigare privată, cookie-urilor lor sunt șterse și suntem 

deconectați.  

b. Șterge datele introduse în formulare, precum datele de autentificare ori formularele de comandă 

atunci când cumperi ceva de pe internet. Când închizi toate filele și ferestrele de navigare privată, 

aceste date sunt șterse și nu pot fi refolosite de nimeni. 

c. Șterge fișierele temporare și de cache din sesiunea de navigare. Atunci, când închidem navigarea 

privată (toate filele și ferestrele), aceste fișiere sunt șterse, astfel încât să nu mai fie accesate de 

alte personae care vor utiliza acest dispozitiv/calculator. 

d. Șterge istoricul de navigare și nu-l stochează. Când navigăm pe web în mod normal, browserul 

web stochează un jurnal cu toate accesările, paginile vizitate, pentru ca să avem acces la această 

informație mai târziu. Iar, când navigăm în mod privat, acest istoric este șters în mod automat 

după ce închidem toate filele și ferestrele private.  

 Să utilizați parole puternice și să le păstrați în siguranță 

Parola este un instrument de autentificare folosit pentru a dobândi acces la un echipament şi la datele 

sale. Pentru protecţia datelor este indicat să alegeți parole dificil de identificat de atacator cu ajutorul 

instrumentelor automatizate („brute force”) sau de ghicit de către acesta.  

Este necesar să utilizați parole puternice și diferite pentru toate conturile, nu le salvați  în browser ci le 

păstrați în siguranță.  Pentru aceasta exista diverse platforme de gestionare a parolelor, cum ar fi 

Lastpass.com, 1Password.com etc. 

https://www.digitalcitizen.ro/cum-navigati-pe-internet-mod-incognito-toate-navigatoarele-majore/
https://www.digitalcitizen.ro/intrebari-simple-sunt-cookie-urile-si-care-este-scopul-lor/


 
 

76 

Se recomandă să alegeți parole compuse din minim 12 caractere de tip diferit (majuscule, minuscule, 

cifre, caractere speciale de ex. #, &, %, $, @) fără a avea legătură cu datele Dvs personale (nume, data 

naşterii etc.), animalele de companie, copii sau cu instituţia în care activați, şi care să nu existe în dicţionar. 

Folosiți o parolă unică pentru fiecare serviciu sensibil (internet banking, e-mail profesional etc.)., nu 

trebuie niciodată refolosite pentru alte destinaţii. De asemenea, nu păstrați parolele în fişiere din calculator 

sau orice alt dispozitiv și nu transmiteți niciodată parolele prin e-mail sau prin ataşamente necriptate.  

 Securitatea e-mailului 

E-mailurile şi ataşamentele acestora au un rol foarte important în facilitarea atacurilor 

informatice. De aceea, evitați transmiterea sau recepţionarea de informaţii sensibile prin e-mail și  orientațivă 

spre un provider de e-mail ce oferă o filtrare puternică anti-spam. Este bine să aveți un e-mail personal și 

altul pentru serviciu. 

În cazul e-mailurilor care conţin link-uri, nu accesa direct acel link din corpul mesajului, dar 

copiați acel link şi deschideți-l din altă filă a browser-ului.  

 Protejarea webcamului 

Este greu de crezut, dar posibilitatea să fim spionați este destul de actuală. Tocmai pentru că tehnologia 

a avansat, este posibil să fim monitorizați chiar şi atunci când citim un mesaj sau articol pe un disopzitiv 

mobil sau laptop, care au webcamul incorporat.  

Hackerii pot obţine accesul la dispozitivele noastre personale foarte uşor, webcamul încorporat în ele 

fiind ca un ochi care ne poate privi oricând. Problema apare în momentul în care respectivele camere devin 

active şi nu ne dăm seama ce program a început să ne filmeze. Este posibil să fie o fereastră de Skype care a 

rămas deschisă sau o sesiune de streaming pe YouTube. Așadar, dacă nu folosiți webcamul este recomandat 

să lipiți deasupra acestuia un plasture. 

 Protejarea confidențialității 

Este cunoscut faptul că fiecare site are regulile sale. De aceea, înainte de a introduce orice informaţii 

despre voi în baza de date a site-ului verificaţi cum aceste informaţii ar putea fi utilizate. 

Mare atenție la Informaţiile personale pe care le postați online pe rețelele de socializare, ele crează în 

timp identitatea noastra digitală. Cunoaştem multe cazuri în care informațiile confidențiale postate pe 

internet au afectat viața personală și profesională a unor utilizatori.  

 Utilizarea în siguranță a dispozitivelor mobile 

Dispozitivele mobile sunt defapt niste minicalculatoare pe care mulţi dintre utilizatori păstrează o 

mare parte dintre datele importante sau personale. Pentru o utilizare în siguranță a acestora este indicat să 

utilizati metode de blocare a telefonului: 

a. Pin/Parolă (cea mai sigură metodă de blocare a telefonului) 

b. Scanarea feței 

c. Amprentă digitală 

d. Model (nu se recomandă să utilizați, deoarece pot rămâne urmele modelului pe ecran și răufăcătorii 

pot debloca foarte ușor telefonul) 

De asemenea, nu instalați decât aplicaţiile necesare şi verificați la ce date au acces aceste aplicații înainte de 

le descărca (poziţionare geografică, contacte, apeluri telefonice etc.), evitați instalarea aplicaţiilor care 

solicită acces la informaţii care nu le sunt necesare pentru a funcţiona; 

În concluzie, ținând cont de toate aceste reguli de bază, veți fi capabili să evitați majoritatea 

capcanelor și pericolelor pe care le puteți întâlni online. Nu uitați că aveți dreptul de a fi protejați, dar și 

responsabilitatea de a acționa în mod corespunzător, atât offline precum şi în online. De aceea, fiți 

responsabili și în condiții de siguranță în mediul online - precum în lumea reală. 
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Rezumat. Procesul de instruire în instituțiile de învățămînt superior poate avea loc prin intermediul 

proceselor ce se bazează pe demersuri inovaţionale, tendinţe ale evoluţiei domeniului educaţional bazate pe 

abordările ştiinţifice actuale, atît pe plan național,cît și internațional. Deziderat ce poate fi obținut prin 

intermediul unui proces continuu de căutare a instrumentelor moderne de predare și implementare a 

acestora, fapte ce nu poate fi asigurat la moment din cauza pandemiei și mediului inadecvat de studiu. Dar, 

în ajutor ne vine un soft pentru mediul online, caracteristic acestei perioade - aplicația Google Jamboard.  

GOOGLE JAMBOARD reprezintă un instrument online care permite cadrelor didactice să 

sporească colaborarea și implicarea studenților în timpul orelor de curs și seminar, aplicație - dezvoltată de 

Google Cloud.  

Cuvinte cheie: interactivitate, Google Jamboard, Google Cloud 

 

Abstract. The training process in higher education institutions can take place through processes 

based on innovative approaches, trends in the evolution of the educational field based on current scientific 

approaches, both nationally and internationally. A desideratum that can be obtained through a continuous 

process of searching for modern teaching tools and their implementation, facts that cannot be ensured at the 

moment due to the pandemic and the inadequate study environment. But we are helped by a software for the 

online environment, characteristic of this period - the Google Jamboard application. 

GOOGLE JAMBOARD is an online tool that allows teachers to increase collaboration and 

involvement of students during classes and seminars, an application - developed by Google Cloud. 

Key words: interactivity,  Google Jamboard, Google Cloud 

 

 

Învăţămîntul superior, potrivit Codului educației[1], este un factor-cheie pentru dezvoltarea culturală, 

economică şi socială a societăţii bazate tot mai mult pe cunoaştere şi un promotor al drepturilor omului, 

dezvoltării durabile, democraţiei, păcii şi justiţiei. Ca formă de educaţie şi instruire, are drept misiune: 

a) crearea, păstrarea şi diseminarea cunoaşterii la cel mai înalt nivel de excelenţă; 

b) formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a 

muncii; 

c) crearea oportunităţilor de formare profesională pe parcursul întregii vieţi; 

d) păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul 

diversităţii culturale[2, p.6]. 

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/comunicarea-la-distanta-si-noile-provocari-ale-profesorilor
https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/comunicarea-la-distanta-si-noile-provocari-ale-profesorilor
mailto:todosirina@gmail.com
mailto:birlea.svetlana@usch.md
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Organizarea studiilor superioare are ca direcţie principală flexibilitatea sistemului de învăţămînt 

superior, acest fapt ajutînd la orientarea corectă a studenţilor, ceea ce ar duce la adaptarea oportună a 

specialiştilor la cerinţele şi necesităţile pieţei muncii[3, p.189]. 

Dezvoltarea sistemului de învăţământ se axează pe schimbări şi demersuri inovaţionale, determinate 

de orientările strategice ale statului, tendinţele evoluţiei domeniului educaţional, standardele europene şi 

abordările ştiinţifice actuale. Dar la moment, în criza pandemică, în care ne-am pomenit la nivel mondial, și 

care ne-a luat prin surprindere activitatea social-economică, este greu de asigurat un proces educațional 

optim. Acest deziderat poate fi obținut de către instituțiile de învățămînt superior prin intermediul unui 

proces continuu de căutare a instrumentelor moderne de predare și implementare acestora în scopul 

îmbogăţirii practicilor şi valorilor tradiţionale, și modernizării, şi reformării întregului sistem naţional de 

învăţământ superior, în contextul actual.  

Organizarea procesului de instruire în sistemul de învățămînt superior poate fi realizată cu succes, 

doar în condiţiile identificării și preluării bunelor practici oferite în domeniu de către diverși ofertanți de 

software şi instrumente educaționale online. 

Un asemea instrument este oferit de către Google prin aplicația Google Jamboard. Jamboard 

reprezintă o tablă interactivă online cu ajutorul căreia cadrul didactic are posibilitatea de a permite unui 

număr mare de studenți să interacționeze de la distanță în timp real la orele teoretice sau practice, de 

asemenea ne permite colaborarea cu diverși actori implicați în procesul educațional(cadre didactice, studenți, 

masteranzi, doctoranzi) în vederea creării de conținut educațional, de scriere și editare de texte,   de încărcare 

de imagini și prelucrarea acestora, de a desena și imprima. 

În vederea facilitării utilizării acestui instrument în procesul educațional, vom prezenta detaliat pașii 

ce trebuie de urmat, dar o precondiție este existența unei poște electronice în Google: 
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Aplicația Google Jamboard prezintă următoarele caractetistici: 

 Simplă ca o tablă albă, dar mai inteligentă 

Jamboard este un ecran inteligent. Cu ajutorul căruia putem găsi rapid imagini într-o operațiune 

căutare pe Google; putem salva automat munca în cloud; putem utiliza instrumente de citit, de scriere, de 

recunoaștere a formei, să desenăm cu un stilou, dar să ștergem cu degetul - la fel ca o tablă albă, clasică. 

 Împărtășirea ideilor în sesiuni de  brainstorming sau prelegeri 

Jamboard face învățarea vizibilă și accesibilă pentru toți colaboratorii prezenți în sesiune. În plus, 

este ușor să-ți prezinți sesiunile din Jamboard în timp real prin Meet, permițând partajarea ușoară sau 

realizarea conexiunilor din lumea reală. 

 Studenții se pot bloca de oriunde 

Profesorii pot implica toți elevii în procesul de învățare, fie că lucrează împreună într-o sală de clasă 

tradițională, într-un cadru de seminar de grup sau prin învățare la distanță. Aplicația Jamboard face ca elevii 

și educatorii să poată participa cu ușurință la creativitatea de pe telefon, tabletă sau alt dispozitiv. 

Aplicația Google Jamboard oferă oportunitatea ca studenții să colaboreze în moduri inovatoare, 

prin sporirea colaborărilor și implicarea activă a acestora în cadrul orelor de curs sau seminar. 

Principalele avantaje obținute de toți actorii care utilizează aceată aplicație sunt: 

 Colaborare în mod inovator cu studenții; 

 Predare sincronă; 

 Împărtășirea ideilor în brainstorming sau prelegere; 

 Blocarea studenților indiferent de locație;  

 Toți participanții au capacitatea de a găsi răspunsuri și de a le prezenta la fel ca un profesor.  
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Аннотация. В статье автором представлен опыт цифровой трансформации Комратского 

государственного университета. Сделан анализ видов деятельности, которые претерпели 

изменения в период COVID - 19. Предложены пути улучшения качества цифрового образования. 

Изучен международная практика по цифровизации высшего образования и представлены 

перспективы развития данного направления.  

Ключевые слова: цифровизация, курс, MOOC, преподаватель, студент, онлайн сервис, 

платформа, цифровое образование, COVID -19, ATIC, Tekwill.  

 

Abstract. In the article the author presents the experience of digital transformation of the Comrat 

State University. An analysis of the types of activities that have undergone changes during the COVID-19 

period is made. Ways to improve the quality of digital education are proposed. The international practice of 

digitalization of higher education has been studied and the prospects for the development of this direction 

are presented.  

Key words: digitalization, course, MOOC, teacher, student, online service, platform, digital 

education, COVID-19, ATIC, Tekwill.  

 

Rezumat. În articol autorul prezintă experiența transformării digitale a Universității de Stat din 

Comrat. Se face o analiză a tipurilor de activități care au suferit modificări în perioada COVID-19. Sunt 

propuse modalități de îmbunătățire a calității educației digitale. A fost studiată practica internațională de 

digitalizare a învățământului superior, sunt prezentate perspectivele dezvoltării acestei direcții.  

Cuvinte cheie: digitalizare, curs, MOOC, profesor, student, serviciu online, platformă, educație 

digitală, COVID-19, ATIC, Tekwill.  

 

 

Введение 

В связи с развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

востребованым становится осуществление организации обучения посредством новых инструментов. 

«Чтобы снабдить преподавателей инструментами для использования широкого спектра 

возможностей, обеспечиваемых новыми технологиями, необходимо концептуальное 

переопределение ролей педагогов, хорошо спланированное обучение и постоянные системы 

поддержки как для студентов, так и для преподавателей. Внедрение новых методов преподавания и 

обучения требует институциональных стратегий и структур. Очень важно дать возможность 

университетам эффективно работать в эпоху цифровых технологий. Преподаватели должны пройти 

соответствующее обучение, которое повышает их цифровую грамотность и предоставляет им 

полезные инструменты для разработки курсов, отражающих доступ к широкому спектру источников 

знаний и ресурсов в Интернете и в цифровых библиотеках. Чрезвычайно важно выделять средства на 

услуги поддержки преподавателей и персонала, а также подчеркивать передовой опыт смешанного 

обучения и преподавания, открытого и гибкого образования, а также эффективного использования 

MOOC и открытых образовательных ресурсов» [2]. 

В рамках конференции Moodle Moot Moldova 2019, организованной в Комратском 

государственном университете (КГУ), эксперт по Moodle Cosmin HERMAN (eLearning & Software 

SRL) рекомендовал профессорско-преподавательскому составу подключать студентов для разработки 
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электронных курсов (презентации, фрагменты видео и др.), так как у студентов может быть 

собственное видение относительно того, с каким образовательным контентом они хотели бы работать 

[3]. Таким образом, для успешного внедрения ИКТ слушателям курсов (преподавателям) 

рекомендуется привлекать студентов к разработке электронного образовательного контента.   

«Многие полагают, что сегодняшние студенты хотят и могут разрабатывать свои собственные 

учебные программы, исходя из своих интересов, талантов и склонностей, и контролировать свой 

собственный учебный процесс. Некоторые даже утверждают, что студенты должны быть в центре 

принятия решений в университете, включая разработку учебных программ и методики, а также 

должны рассматриваться как создатели знаний» [2]. 

Преподаватели КГУ повышают свою квалификацию, участвуют в вебинарах, конференциях, 

семинарах, ателье, ввиду чего получают всю самую инновационную, современную и актуальную 

информацию для внедрения в образовательном процессе. 

Всё сказанное выше автором настоящей статьи важно и актуально, COVID -19 определённо 

повлиял на образовательный процесс. Вопросы относительно того что изменилось, как изменилось и 

что ещё будет изменено в ближайшей краткосрочной и долгосрочной перспективе будет волновать 

исследователей, занимающихся вопросами образования, которое связано с цифровизацией, 

трансформацией современного мира. В этой статье автор уделил особое внимание изменениям, 

которые наблюдались в образовательном процессе в КГУ.  

 

Методологическая основа исследования 

Для реализации настоящего исследования использовались следующие методы: теоретические: 

анализ, синтез, описание, сравнение, обобщение; праксиологические: наблюдение; анкетирование; 

анализ результатов работ студентов, преподавателей на платформе Moodle.  

 

Результаты исследования 

COVID - 19 привёл к трансформации высшего образования. Далее в статье представлен опыт 

КГУ по цифровизации образования, сделан анализ направлений и видов деятельности, которые 

претерпели изменения в период карантина, среди которых: 

I. Перевод мероприятий в цифровой формат. Пандемия внесла изменения в 

образовательный процесс. В результате COVID – 19 на электронный формат в КГУ были 

переведены: занятия со студентами первого и второго циклов обучения, курсы непрерывного 

образования для дидактических кадров, защита лиценционных и магистерских работ, заседания 

Советов факультета, встречи рабочих групп по национальным и международным проектам, 

защита практики студентов (был создан курс на платформе Moodle (Рис. 1, Рис.2), тренинги по 

проектам, заседание кафедр.  

Стали востребованными на платформе Moodle следующие модули: Посещаемость, Тесты, 

Видеоконференции, Семинар, Анкетный опрос (Рис.3, Рис.4), Задание.   

II. Расширение географии студентов и слушателей курсов непрерывного образования 

дидактических кадров. На второй цикл обучения (мастерат) стали поступать студенты, которые 

находятся за пределами Молдовы. Эта категория лиц ранее была лишена возможности учиться, 

поскольку занятия проходили с физическим присутствием в стенах университета. В 2020 – 2021 

учебном году (в первом семестре) занятия на втором цикле со студентами проводились в режиме 

онлайн. Приём экзаменов осуществлялся дистанционно.  

III. Планирование мер по популяризации MOOC курсов. Автором настоящей статьи в работе 

[1] было отмечено что «в Стратегии развития образования на 2014-2020 гг. «Образование-2020» 

Республики Молдова, утверждённой Постановлением Правительства № 944 от 14 ноября 2014 г. 

рекомендуется интегрировать онлайн курсы MOOC и в университетские куррикулумы, что 

доказывает актуальность MOOC для развития двух ветвей образования: как формального, так и 

неформального. Образование в течение всей жизни, непрерывное образование предлагается 

реализовать посредством информационных технологий, в частности, посредством массовых 

открытых онлайн курсов (MOOC)».  

Так при написании концепта проекта "Развитие и распространение E-teaching (современные 

технологии обучения посредством ИКТ) в образовательных учреждениях РМ» в рамках программы 

«Tekwill Ambassadors 2020: UTeach edition», которую запустила Национальная ассоциация компаний 
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в области информационных и коммуникационных технологий (ATIC) Республики Молдова, была 

включена деятельность по разработке электронного курса MOOC по E-teaching, которая включает:  

2.1. Анализ платформ для реализации курса MOOC. 

2.2. Разработку контента (содержание) электронного курса MOOC: видеопрезентации, онлайн 

доски Padlet для обсуждения, тесты, интерактивные задания Quizlet, в H5P, LearningApps, 

видео с опросом в Visia и др.  

2.3. Наполнение контентом MOOC курса по E-teaching. 

2.4. Популяризацию MOOC курса (посредством сайта/Facebook, инфографики и др.). 

 

 
Рисунок 1. Курс по практике на платформе Moodle 

 

 
Рисунок 2. Разделы курса по практике на платформе Moodle 
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Рисунок 3. Анкета по оцениванию курса на 

 платформе Moodle (для студентов) 

 
Рисунок 4. Результаты анкетного опроса (после тренинга) на 

 платформе Moodle 

 
Рисунок 5. Использование элемента курса семинар на платформе Moodle 
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Технология массовых открытых, бесплатных онлайн курсов MOOC, появились в ответ на 

требования современного общества в массовом онлайн доступе к качественным учебным ресурсам 

(независимо от места проживания и их статуса). Курс MOOC по E-teaching будет способствовать 

повышению уровня цифровой компетенции как среди профессорско-преподавательского состава 

Комратского государственного университета, так и среди преподавателей колледжей, 

профессиональных училищ, учителей лицеев и гимназий, так как на курс смогут записаться все 

желающие. Конечная цель: разработать и внедрить курс MOOC по E-teaching на Udemy. При 

написании проекта были отражены риски, которые могут понизить эффективность запланированных 

мероприятий: низкая популярность MOOC курсов в РМ может повлиять на то, что на курсы MOOC 

будет записано недостаточное количество человек; отсутствие опыта в обучении MOOC курса может 

способствовать что он будет пользоваться небольшим спросом.  

Несмотря на наличие MOOC курсов, их распространению в других странах, среди студентов 

Комратского государственного университета не наблюдается достаточный интерес и мотивация для 

зачисления на курсы самостоятельно, ввиду недостаточного опыта и низкой информированности по 

данному вопросу. В связи с этим, рекомендуется преподавателям пройти курсы MOOC, для 

приобретения опыта, который можно в последствии передать студентам, рассказав о наличии такого 

рода курсов, о их преимуществах для карьеры и дальнейшего трудоустройства.  

Преподаватели и студенты Комратского государственного университета имели возможность 

пройти MOOC курс в 2017 г. «English for Media Literacy» Пенсильванского университета в рамках 

проекта AICE «English for Media Literacy MOOC Moldova». В Республике Молдова на национальном 

уровне должно быть больше таких инициатив, с тем чтобы у преподавателей и студентов развивалась 

культура записи на курсы MOOC с акцентом на успешное завершение MOOC курса. Так как важно 

не только записаться на курс, но и завершить курс, а это демонстрирует целеустремлённость и 

трудоспособность и умение учиться.  

Студенты экономического факультета могут записываться на курсы MOOC от Courserа, где 

открыты сотни курсов по предпринимательству [4].  

Сложности и пути улучшения качества цифрового образования. Исходя из личного опыта 

можно констатировать следующие сложности цифрового образования: 

1. Подготовка к занятиям занимает больше времени, поскольку всё организуется в режиме 

онлайн (разработка образовательного контента, оценивание, настройка посещаемости, 

коммуникация и консультирование студентов).  

2. Нехватка времени для объяснения запланированного материала в онлайн формате, в 

сравнении с традиционным форматом обучения. 

3. Имеется необходимость в пересмотра и актуализации куррикулумов (для II цикла и заочного 

обучения) ввиду того, что обучение организуется онлайн (используется больше платформа 

Moodle и онлайн сервисы, организуются сессионные залы), но как показывает практика, для 

того чтобы преподаватель внедрил онлайн сервисы, необходимо студентов познакомить с 

функциональными возможностями сервиса, на которые уходит дополнительно время, 

объяснить работу в сессионных залах, что ведёт к использованию иных методов и 

технологий для реализации задач дисциплин.  

4. Консультации по платформе Moodle для преподавателей организуются онлайн, но, несмотря 

на то что большая часть преподавателей имеет опыт по разработке образовательного 

контента, всё ещё есть проблемы с записью студентов на курс, с настройкой группового 

режима курса, с ручным оцениванием/переоцениванием вопросов теста при обнаружении 

ошибки в тесте и др.  

 

Обсуждение 
Рассмотрим перспективные направления, которые позволят положительно изменить ситуации 

по цифровизации образования:  

1. Улучшение технической базы и подключение к сети Интернет. Использование облачных 

технологий. 

«Реформа цифровизации образования предполагает оснащенность образовательных 

учреждений современной техникой, а именно, мощными компьютерами с возможностью 

подключения к сети интернет, информационными системами, позволяющими получать доступ к 
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образовательным ресурсам, результатам современных научных исследований и разработок, 

электронным научным библиотекам на различных языках мира» [5]. Улучшение технической базы 

университета – одно из направлений, которое должно быть приоритетным в ближайшие 5 лет. Это 

связано с изменением парадигмы преподавания в вузовской системе. Аудитории должны быть 

технически приспособлены для организации гибридного обучения с онлайн трансляцией, с тем чтобы 

студенты имели возможность подключаться к занятиям. Записи занятий должны сохраняться на 

сервере университета с тем, чтобы у студентов был доступ к ним. В нынешней ситуации 

преподаватели пользуются персональным облаком, которое идёт в привязке с почтовым сервисом. 

Но, как показывает практика, это решает проблему только частично, так как дисковое пространство 

ограничено, приходится использовать несколько облачных хранилищ для хранения записей 

видеоконференций занятий. По этой причине необходимы комплексные меры по внедрению 

облачных технологий на университетском уровне.  

Комратский государственный университет в 2020 году заключил договор об оказании услуг c 

Ассоциацией RENAM, что позволило повысить скорость Интернета, обеспечить безопасное 

подключение преподавателей и студентов к сети Интернет через WI-FI.  

2. Организация видеоконференций. Конференции в Zoom, Cisco Webex meeting в бесплатной 

версии не обладают техническими возможностями для использования в течении одной пары – 80 

минут. Переподключения отвлекают как студентов, так и преподавателей. Это является 

неэффективным. Исходя из вышеизложенного, необходимы меры, которые позволят преподавателю 

работать эффективно. Одно из решений – переход на платные пакеты, другое - установка сервера 

видеоконференций, как например, BigBlueButton. В то же время университет может столкнуться с 

проблемой – отсутствие специалиста по настройке и администрированию сервера для проведения 

видеоконференций.  

3. Работа над развитием цифровых компетенций профессорско - преподавательского 

состава университета. В 2020 году преподаватели кафедры «Информационных технологий, 

математики и физики» в рамках программы “TEKWILL AMBASSADORS”, EDITIA 

“SCHOLARSHIPS”, BURSE PENTRU PROFESORI, прошли курсы: «SQL Fundamentals», Oracle 

University; «Java», Oracle University. Курсы организованы Национальной ассоциацией компаний ИКТ 

(ATIC) при поддержке Агентства развития США и правительства Швеции. Программа стипендий 

Oracle (Java, SQL) предоставляет преподавателям практические знания в области Java или SQL, 

которые в настоящее время являются одними из самых востребованных на рынке труда в Республике 

Молдова. 

4. Изучение опыта организации международных конференций. Так, например, ниже 

описываются автором настоящей статьи два мероприятия, при организации которых были выбраны 

организаторами два разных решения, которые заслуживают изучения и анализа.  

Виртуальная конференция ICL2020, Educating Engineers for future industrial revolution (23-25 

сентября 2020, г. Таллин, Эстония), была организована на онлайн платформе Worksup, 

https://www.worksup.com. В Worksup во время конференции можно было следить за программой и 

задавать вопросы, используя кнопку Q&A под каждым докладчиком. Были организованы 

параллельные сеансы, на который участники имели возможность переключаться в любое время. В 

комнатах для кофе-брейков участники могли общаться с другими участниками, которые находятся 

там в то же время. Платформа позволяет поговорить с определенными частниками конференции в 

приватном режиме.  

Международная научно-практическая конференция «Медийно-информационная грамотность 

в цифровом мире: как научить учителей», которая была заключительным мероприятием 

одноименного проекта, реализуемого совместно ИИТО ЮНЕСКО и Программой ЮНЕСКО 

«Информация для всех» при участии Кафедры ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и 

медиаобразования граждан Московского педагогического государственного осуществлялась с 

использованием https://restream.io. Это позволило организовать прямую трансляцию одновременно в 

Zoom, Youtube и Facebook.  

5. Организация тренингов, запись видеоконференций, общение со слушателями курсов.  

Пример того, как организовать общение на тренингах: Выше было написано об участии 

преподавателей в курсах Oracle University «SQL Fundamentals». Тренер Tekwill проводила курсы в 

Zoom, записи конференций выкладывались в Slack, где была организована группа общая 

https://www.worksup.com/
https://restream.io/
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tekwill_august_2020. Для коммуникации и отправки индивидуальных заданий общение 

осуществлялось через прямое общение с тренером.  

6. Изучение мирового опыта по цифровизации образования (большие данные, искусственный 

интеллект, виртуальная и дополненная реальность, электронные зачётки и студенческие cмарт-

карты). Источник [7] сообщает, что перспективы за большими данными, искусственным 

интеллектом, виртуальной и дополненной реальностью. Уже внедряются электронные зачетки и 

студенческие смарт-карты. «Студенты Бакинского Инженерного Университета (Азейбарджан) смогут 

получать стипендию, а также осуществлять любые платежи как внутри страны, так и за рубежом. 

Проживающие в регионах родители студентов могут с легкостью отправлять финансовые средства 

своим детям, направляя деньги непосредственно на студенческую карту. Смарт-карты будут 

использоваться при входе в университет, библиотеку и читальные залы. В будущем планируется 

дальнейшее расширение возможностей студенческой смарт-карты, использование ее в общественном 

транспорте, специальных дисконтных кампаниях для студентов и других сферах услуг. Также 

продолжается работа по разработке специальных карт для учителей» [8]. 

«Цифровые технологии радикально меняют содержание преподаваемых дисциплин и форму 

их подачи. Это уже не только электронные презентации или использование видео, но и прямые 

подключения к электронным БД, новостям, проходящим форумам, видео трансляциям. Для 

мотивации обучающихся активно используются системы виртуальной (VR) и дополненной 

реальностей (АR). Технологии VR и AR применяются в программах иммерсивного обучения (IE) 

(immersive education). Такие программы включают в себя использование современных 

информационных технологий в процессе обучения, который проходит внутри различных 

виртуальных миров и симуляций, причем часто в игровой форме. Такой вид обучения способствует 

повышению вовлеченности, коммуникаций между студентами и интереса к предмету» [5]. 

7. Внедрение цифровых помощников, чат ботов в образование. Ввиду возрастания 

потребности в консультациях преподавателей по внедрению платформы Moodle необходимы 

инструменты, которые бы помогли как преподавателям, так и администраторам платформы Moodle в 

образовательных учреждениях. Одна из возможностей – внедрение чат бота на платформе Moodle. 

Другая – внедрение на официальные сайты образовательного учреждения и страницы в социальных 

сетях. Чат боты могут помочь при организации набора абитуриентов на специальности. Можно 

встроить чат, такой, например, как JivoSite на страницу для абитуриентов и вести диалог с 

потенциальными абитуриентами КГУ в режиме онлайн. Это даст возможность абитуриентам 

получить мгновенную связь со специалистами профилирующих кафедр или с представителями 

приёмной комиссии. Чат можно привязать и к странице Facebook, тогда потенциальный абитуриент 

будет писать в Messenger, а онлайн консультант получит сообщение на мобильное приложение Jivo 

или увидит его в онлайн приложении. В этом процессе могут быть задействованы и несколько 

человек. Система платная, но в бесплатном режиме есть возможность протестировать и принять 

решение относительно перехода на платный тариф в случае необходимости. С полным 

функционалом можно ознакомиться на официальном сайте https://www.jivo.ru.  

 

Заключение 

Исходя из положений, выдвинутых автором настоящей статьи, рекомендуется обратить на 

направления, которые обозначены автором и включить их в стратегический план развития кафедр, 

факультетов, университетов ввиду трансформации образования в 2020 году, а также перспективных 

тенденций, которые будут способствовать дальнейшей цифровизации высшего образования в 

будущем.  
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Rezumat. Este cunoscut faptul, că matematica ca și orice altă știință studiază realitatea obiectivă. 

Ea s-a născut din practica umană și s-a dezvoltat treptat, răspunzând diferitelor probleme ale acesteia. 

Izvorul viabilității matematicii constă în faptul că noțiunile și concluziile ei, cu tot caracterul lor 

abstract, își au rădăcinile în realitate și-și găsesc aplicații largi în alte științe, în tehnică, în viața cotidiană. 

Una din trăsăturile caracteristice ale matematicii constă în faptul că sfera aplicațiilor ei este extrem de 

largă. 

Este cu totul remarcabilă constatarea că până și cele mai abstracte construcții ale matematicii, 

apărute în cadrul ei propriu, fără impulsuri directe din partea științelor naturii sau a tehnicii, își găsesc 

aplicații fecunde în practică. 

În lucrare sunt cercetate probleme cu conținut cotidian, exemple de aplicații deosebit de importante 

ale matematicii în științele exacte, sunt cercetate obiectivele care trebuie atinse în procesul legăturii dintre 

învățământul matematic teoretic și practica cotidiană, sunt stabilite cerințele față de problemele cu caracter 

aplicativ, etc. 

Cuvinte cheie: învățământ matematic, problemă, caracter aplicativ, obiective, cerințe. 

 

Abstract. It is well known that mathematics, like any other science, studies objective reality. It was 

born out of human practice and gradually developed, responding to its various problems. 

The source of the viability of mathematics consists in the fact that its notions and conclusions, with 

all their abstract character, have their roots in reality and find wide applications in other sciences, in 

technique, in everyday life. One of the characteristic features of mathematics is that its scope is extremely 

wide. 

It is quite remarkable to find that even the most abstract constructions of mathematics, which 

appeared within it, without direct impulses from the natural sciences or technology, find fruitful applications 

in practice. 
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The paper researches problems with everyday content, examples of particularly important 

applications of mathematics in the exact sciences, researches the objectives to be achieved in the process of 

linking theoretical mathematics education and daily practice, sets requirements for application problems, 

etc. 

Key words: mathematics education, problem, applicability, objectives, requirements. 

 

Introducere 

Deseori necesitățile practice au indicat omenirii direcțiile de dezvoltare ale științei. Referitor la 

această problemă F. Enghels afirma: dacă în societate apare o necesitate tehnică, atunci ea va împinge 

știința înainte, mai mult decât zece universități. 

Este cunoscut faptul, că matematica ca și orice altă știință studiază realitatea obiectivă. Ea s-a născut 

din practica umană și s-a dezvoltat treptat, răspunzând diferitelor probleme ale acesteia. 

Izvorul viabilității matematicii constă în faptul că noțiunile și concluziile ei, cu tot caracterul lor 

abstract, își au rădăcinile în realitate și-și găsesc aplicații largi în alte științe, în tehnică, viața cotidiană. Una 

din trăsăturile caracteristice ale matematicii constă în faptul că sfera aplicațiilor ei este extrem de largă. 

Astfel, numărând zilele, socotind cheltuielile sau calculând suprafața unui apartament, aplicăm cele 

mai simple și cele mai răspândite formule și noțiuni matematice. Nici un aparat tehnic cât de performant n-ar 

fi el nu poate fi lipsit de calcule mai mult sau mai puțin complicate. De asemenea – astronomia, mecanica, 

fizica, chimia – utilizează pe scară largă aparatul matematic și din această cauză ele au exercitat întotdeauna 

o influență directă asupra dezvoltării acestei științe. Ca exemple de aplicații deosebit de importante ale 

matematicii în științele exacte pot servi:  

Descoperirea planetei Neptun de către astronomul Leverrier [5] prin calculul care stă la baza 

mecanicii și a legii atracției universale. Exprimând legile electromagnetice sub formă de ecuații Maxwell a 

dedus pe cale pur matematică existența undelor electromagnetice și faptul că ele trebuie să  se propage cu 

viteza luminii. 

Este cu totul remarcabilă constatarea că până și cele mai abstracte construcții ale matematicii, 

apărute în cadrul ei propriu, fără impulsuri directe din partea științelor naturii sau a tehnicii, își găsesc 

aplicații fecunde în practică. 

Astfel, teoria funcțiilor de variabilă complexă își găsește aplicație în demonstrația teoremei lui 

Jukowski cu privire la aripa avionului. De asemenea, Lobacewski, încercând să demonstreze axioma 

paralelelor, o problemă de interes pur matematic, a pus bazele unei noi dezvoltări a geometriei, și anume 

teoria spațiilor neeuclidiene, care mai târziu a servit la fundamentarea teoriei relativității. 

Matematica are aplicații atît de vaste, deoarece utilizează numai unele proprietăți generale, făcând 

abstracție de ceea ce este particular și concret. Anume datorită acestui fapt, concluziile ei își găsesc aplicații 

în diverse domenii. Deci posibilitatea aplicațiilor largi ale matematicii este asigurată de caracterul abstract pe 

care îl posedă. 

Cum s-a dezvoltat matematica ? Se cunoaște, că omenirea a însușit  din practica numerală, astfel 

elaborând noțiunea de număr, după care s-a impus necesitatea introducerii unor notații pentru numere, etc. 

Exprimându-se pe scurt, matematica s-a dezvoltat datorită practicii sociale. 

Totodată ea apare în  constata interacțiune cu gîndirea abstractă, care sintetizează și generalizează 

experiența. Noțiunile abstracte, apărute din practică, devin un instrument important al acesteia și se 

perfecționează continuu. Astfel, gândirea depășește deseori cerințele imediate ale unei probleme impusă de 

necesitățile  practice. De exemplu, numerele mari, cum ar fi milionul sau miliardul, au apărut pe baza 

numerației, dar înaintea necesității practice de a utiliza astfel de numere. În mod analog au apărut și numerele 

imaginare. Aceste exemple desigur sunt doar niște cazuri particulare ale interacțiunii necesităților practice cu 

gîndirea abstractă. 

Practica socială joacă un rol decesiv în dezvoltarea matematicii indicând direcția de dezvoltare și tot 

odată practica îi oferă criterii pentru stabilirea adevărului concluziilor obținute [6]. 

Aceasta reiese deosebit de limpede din apariția și fondarea analizei matematicii ca știință. 

Dezvoltarea mecanicii și a tehnicii a fost cea care a pus problema studiului dependențelor dintre mărimi 

variabile, în forma lor generală. Matematicienii din antichitate care s-au apropiat mult de calculul diferențial 

și integral au rămas însă în cadrul problemelor staticii. Pe când în epoca modernă, tocmai cercetarea mișcării 

a generat noțiunile de variabilă și de funcție, care a și determinat apariția analizei matematicii. 



 
 

93 

Pe de altă parte, nevoile producției sociale au fost cele care au stimulat formularea și rezolvarea unor 

asemenea probleme. Este cât se poate de caracteristic că analiza matematică, în faza apariției ei, a găsit 

justificarea concluziilor tocmai în aplicații. 

Numai în felul acesta ea a putut să se dezvolte, fără definițiile riguroase ale noțiunilor fundamentale 

de funcție, de limită, care au fost date mai tărziu. Aplicațiile în mecanică, fizică și tehnică stabileau adevărul 

analizei. 

Cele de mai sus sânt valabile pentru toate perioadele de dezvoltare a matematicii. Începând cu 

secolul al XVII-lea, dezvoltarea matematicii a fost influențată în mod direct de mecanică, fizica teoretică și 

de necesitățile tehnicii noi. Mecanica mediilor continue, propagarea căldurii, electricitatea, magnetismul au 

dus la apariția și dezvoltarea teoriei ecuațiilor diferențiale în derivate parțiale. Elaborarea teoriei moleculare 

și a fizicii statice da la sfârșitul scoluli al XIX-lea a servit ca un important imbold pentru calculul 

probabilităților. 

În prezent, teoriile matematice cum ar fi cea a analizei funcționale, sunt stimulate de problemele 

mecanicii și electrodinamicii cuantice, de problemele tehnicii de calcul. 

Știința nu abordează numai rezolvarea unor probleme pur teoretice, ci răspunde nevoilor dezvoltării 

societății. 

În ultimul timp apar în matematică multe teorii, dar se dezvoltă și se afirmă numai acelea care își 

găsesc aplicații în științele naturii și în tehnică. 

În ansamblu, dezvoltarea matematicii trebuie înțeleasă, în primul rând, ca rezultat al interacțiunii 

logicii obiectului, a influenței producției și a relațiilor cu științele naturii. În conținut, dezvoltarea 

matematicii este determinată de obiectul ei, dar este stimulată, în ultima instanță, de nevoile producției. 

Legătura matematicii cu producția este, în general, complexă. Din cele menționate mai sus nu trebuie 

însă să tragem concluzia că apariția fiecărei teorii matematice se datorează unei cerințe de producție. 

Matematica, la fel ca și orice altă știință, posedă o independență relativă. 

Ea ocupă un loc deosebit de important în procesul de instruire și educație a elevilor. Cunoștințele 

matematice și deprinderile de a gândi logic fac din ea un instrument puternic pentru studierea fenomenelor 

naturii, a legilor ei, adică contribuie la formarea unei concepții științifice despre lume. 

Însușirea și conștientizarea deplină a cunoștințelor teoretice matematice trebuie să fie însoțite mereu 

de explicații profunde a necesităților apariției lor, de legăturile diverse și complicate cu practica cotidiană. 

Alături de fizică și chimie, de științele biologice, de geografie și desen, matematica este una dintre 

disciplinele de bază ale învățământului politehnic. 

Așa se explică faptul că s-au luat o serie de măsuri importante privind îmbunătățirea studiului 

matematicii în învățământul general. Astfel s-au introdus în programe cunoștințe de matematică superioară, 

analiza matematică și geometrie analitică. Aceste cunoștințe au lărgit orizontul matematic al elevilor, 

oferindu-le posibilitatea de a lua cunoștință cu noi aplicații practice. 

Spre deosebire de celelalte științe, matematica, studiind aspectele cantitative ale obiectelor și 

fenomenelor lumii reale, formele ei spațiale, nu este legată de producție în acelaș mod în care sunt legate, de 

exemplu, fizica, chimia sau biologia. 

Matematica nu are posibilitatea de a-i familariza pe elevi nemilocit cu desfășurarea proceselor de 

producție sau cu mânuirea uneltelor, de a lucra cu diferite aparate, cu diferite mașini etc. Însă, în pofida 

acestui fapt, sudiul matematicii contribuie deosebit de mult la stabilirae legăturii dintre învățământ și munca 

productivă, deoarece face mai simplă înțelegerea bazelor producției moderne. 

Oricare n-ar fi căile concrete prin care profesorul de matematică asigură legătura dintre cunoștințele 

matematice și activitatea practică, ea trebuie să se realizeze numai pe baza unui studiu sistematic, temeinic al 

disciplinilor matematice. Legătura învățământului de practică în cadrul matematicii presupune, în primul 

rând, ridicarea nivelulii științific al lecțiilor, perfecționarea metodelor pedagogice. Orice știrbire adusă 

nivelului știincific al cunoștințelor prdate și expunerii lor metodice nu poate decât să dăuneze pregătirii 

elevilor. 

Un rol important la realizarea scopurilor învățământului matematuc formativ le revine problemelor 

cu caracter aplicativ. Pe parcursul rezolvării problemelor cu caracter aplicativ elevii însușesc noțiuni și 

proprietăți noi, demonstrează teoreme și formule noi etc., deci în general însușesc teorii matematice. Elevii 

învață matematica nu numai pentru a poseda un anumit volum bine determinat de cunoștințe, dar și pentru a 

aplica efectiv aceste cunoștințe în viața cotidiană la rezolvarea diferitor probleme ce vor apărea în activitatea 

practică. 
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Curriculum-ul la matematică [4] este elaborat în baza principiilor ce vizează componenetele 

fundamentale ale procesului de învățământ. Vom enumăra principiile ce au atribuție la cele spuse mai sus: 

 învățarea trebiue să pornească de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului și 

pentru încadrarea sa în viața socială; 

 predarea trebuie să asigure transferul de informații de la matematică la alte discipline; 

 predarea trebuie să se desfășoare în contexte care leagă matemarica studiată la școală de viața 

cotidiană; 

 evaluarea se fundamentează pe standarte curriculare de preformanță, obiective de evaluare 

orientate spre ceea ce va fi elevul la finalizarea școlarizării sale, la intrarea în viața socială. 

Rezolvînd probleme, elevii învață să aplice matematica în practică. Cercetarea și descriearea multor 

procese și fenomene sunt imposibile fără aplicarea ei. Elevii vor însuși cu succes cursul de matematică numai 

atunci, când se vor convinge la fiecare pas de folosul ei în viață, tehnică etc. Întrebările învățământului 

politehnic și legăturile interdesciplinare se pot rezolva prin alegerea unui sistem de probleme, ce dezvoltă 

priceperile de aplicare în practică a cunoștințelor matematice teoretice. Rezolvarea problemelor cu caracter 

aplicativ le lecțiile de matematică contribiue la însușirea conștientă, dar nu formală a matematicii. În afară de 

aceasta, rezolvarea problemelor cu conținut practiv este susținută de elevi cu un interes deosebit, trezește 

inițiativa lor și spiritul creator. 

Prin rezolvarea problemelor cu conținut practic vom arăta că matematica reflectă fenomenele 

realității, este un mijloc puternic de cunoaștere a ei. Cercetând o metodă interesantă și rațională de rezolvare 

a problemei contribuim la educația estetică a elevului. Un rol însemnat în realizarea scopurilor educative îl 

ocupă problemele, conținutul cărora este legat de planurile economiei naționale, de realizările științei, 

tehnicii, culturii, problemelor cu conținut istoric. 

Pe baza problemelor rezolvate elevii ajung la o concluzie importantă: evedențiind în problemele cu 

caracter practic din viața cotidiana doar relațiile cantitative, matematica în general studiază legile proceselor 

de producție. Inportant este că, în procesul studierii elementelor de analiză matematică în fața elevilor să se 

dezvăluie rolul metodelor analizei matematice în descrierea și cercetarea diferitor fenomene, să fie clar rolul 

aparatului analizei matematice în tehnologia modernă.  

Luând atitudinea împotriva tendinței formale în învățământ încă la începutul veacului 20, F. Klein 

scria ”Întotdeauna se găsesc oameni, care pe exemplul scalaștilor evului mediu, încep predarea sa de la cele 

mai generale idei și apără această metodă, ca fiind unica științifică. Dar printre altele aceasta nu aste corect. 

Științific a învăța aceasta înseamnă a învăța omul să judice științific, dar nu de uluit pe el direct de la început 

cu o sistematizare științifică intensă.” 

Anume prin probleme cu caracter aplicativ se poate de arătat utilizarea cunoștințelor matematice 

pentru conoașterea lumii reale, se poate de format primele interese profesionale la elevi, deoarece la 

rezolvarea lor noi le facem cunoștință cu aplicațiile cunoștințelor matematice în procesele de producție, cu 

unele unelte(obiecte) moderne de lucru, cu legile lumii ce ne înconjoară. 

 

Exemple de probleme 

Problemele cu caracter aplicativ în procesul studierii matematicii deschid mari posibilități pentru 

îndeplinirea obiectivelor învățării: dezvoltarea și educarea elevilor, pregătirea lor pentru continuarea studiilor 

în instituțiile de învățământ superior și către muncă [2, 3]. 

Ca exemplu vom cerceta cum pe baza unor probleme cu caracter aplicativ se poate de introdus 

noțiunea de limită a funcției. 

Cu toții cunoaștem cât de abstractă și dificilă este definiția limitei [1]. Putem să începem 

introducerea noțiunii de limită cu ilustrarea fizică care facilitează înțelegerea ei. 

Savanții deseori cercetează diferite moduri în ce 

cantitate variază ceva și dacă ele fiind influențate de 

anumite condiții cum se apropie de valorile specifice. 

De exemplu, vom presupune că uzina industrială 

elimină deșeurile de apă într-un râu alăturat (fig. 1). La 

eliminarea deșeurilor se conțin chimicate care în 

concentrație mare sunt toxice pentru populație. Câțiva km în 

josul apei de la uzină, râul se scurge printr-un oraș mic. 

Întrucât orășenii folosesc apa din râu pentru a o bea, a se 
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scălda, a pregăti bucate, ei sunt îngrijorați despre posibilele primejdii.  

Operatorii de la uzină sunt obligați să păstreze concentrația chimică la punctul de eliminare a 

deșeurilor destul de mică pentru ca apa ajunsă în oraș să conțină câte mai puține chimicate pentru ca să nu 

cauzeze careva prejudicii. 

Contoarele instalate la uzină și la stația de apă din oraș măsoară concentrația chimicatelor în apă la 

ambele puncte. Vom nota cu x concentrația chimicatelor indicată de către contorul de la uzină (fig. 2), iar cu 

y – concentrația chimicatelor indicată de contorul din oraș (fig. 3). Operatorul de la uzină reglează 

descărcările, astfel încât concentrația y de la contorul din oraș să fie aproape de nivelul L, destul de mică 

astfel încât concentrația chimicatelor să nu prezinte pericol pentru locuitorii orașului. 

 

 

Personalul de la uzină și funcționarii orașului au observat că atunci când concentrația x a 

chimicatelor este aproape de nivelul a la contorul de la uzină, măsura y de pe contorul din oraș este aproape 

de L. Ei de asemenea au observat că operațiile de la uzină nu permit menținerea concentrației la descărcare 

exact a pentru o perioadă mare, vor fi întotdeauna fluctuații în concentrație. Vom utiliza aceste contoare 

pentru a da sensul precis al afirmației: y  L când x  a, sau simbolic 
y

ax
lim

= L.  

Când testăm aceste contoare, observăm că concentrația y din oraș nu va rămânea exact L pe o 

perioadă îndelungată de timp. Scopul nostru constă în faptul cum am putea forța că y să rămână aprope de L 

limitând x cu valori aproape de a. În paticular, dacă notăm prin  un număr real pozitiv mic, presupunem că 

el este suficient pentru ca L   < y < L +  așa cum este indicat pe contorul din oraș (fig. 3). O afirmație 

echivalentă vom utiliza și pentru valorile absolute care sunt | y – L | < . Dacă această inegalitate este 

adevărată, atunci noi vom spune că y are o vecinătate a lui L. Astfel afirmația y are 0,01vecinătate a lui L 

și vom nota | y – L | < 0,01, ceea ce înseamnă că y se află cu 0,01 unități de la L. Această vecinătate poate fi 

destul de exactă conform presupunerii noastre. 

Similar, vom considera un număr pozitiv mic  și definim vecinătate a lui a a contorului uzinei din 

figura .Utilizând funcțiile, este important ca x ≠ a. Anticipând aceste restricții, noi vom spune că x are 

vecinătate a lui a dacă 0 < | x – a | <  sau echivalent cu a   < x < a +  și x ≠ a. 

Considerăm următoarea întrebare: pentru ce  > 0 există un  > 0 astfel încât, dacă x este o 

vecinătate pentru a, atunci y este o vecinătate pentru L ? 

Dacă această întrebare are sens, atunci scriem: 
y

ax
lim

= L. 

Este important să observăm ca dacă 
y

ax
lim

= L, atunci nu contează cât de mic este numărul . Noi 

putem întotdeauna găsi un  > 0 încât dacă x este cuprins în intervalul (a  ; a + ) de pe contorul uzinei (și 

x ≠ a), atunci y se va afla în intervalul (L  ; L + ) pe contorul orașului. 

Acest exemplu ne ilustrează foarte exact interpretarea noțiunii de limită. Dacă reformulăm întrebarea 

precedentă și răspunsul ei, atunci vom obține următoarea afirmație: 
y

ax
lim

= L, ceea ce înseamnă că pentru 

orice  > 0 există un  > 0 astfel încât, dacă 0 < | x – a | < , atunci | y – L | < . 
În așa mod am realizat un pas mic în formarea noțiunii de limită a funcției. 

În continuare vom prezenta exemple concrete care facilitează însușirea noțiunilor de limită și 

continuitate a funcției. 
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Exemplul 1. Fiziologii măsurând oxigenul consumat C(x) de către un sportiv în timpul mersului la 

pas și alergării în dependență de viteza sa x au obținut următoarele expresii analitice: 

y  = C(x) = 











.209       ,3

,90   ,1
81

5 2

xx

xx

 

Rezultatele măsurării sunt redate geometric în figura 4. 

Studiind graficul funcției y = C(x), vom face următoarele concluzii: 

a) Separăm atenția noastră la partea graficului care ne indică viteza sportivului în timpul alergării (fig.). 

Observăm că viteza crește și se apropie de 20 km/oră (vezi săgeata accentuată pe axa (Ox)). Presupunem că 

în acest timp oxigenul consumat se aproprie de 17 unități (vezi săgeata accentuată pe axa (Oy)). Sportivul nu 

este capabil să atingă exact viteza de 20km/oră, însă el poate foarte aproape să atingă viteza x = 20 „din 

stânga”. Matematic acest fapt poate fi redat în modul următor: 
)(lim

20
xC

x   = 17 sau C(x)  17 când x  20. 

Vom citi „limita oxigenului consumat C(x) este 17 unități, când viteza x a sportivului tinde către 20 

din stânga”, sau „C(x) tinde către 17, când x tinde către 20 din stânga”. 

Vom accentua următoarele: în formula x  20, semnul minus ne indică că x tinde la 20 din stânga. 

b) În continuare vom utiliza același raționament pentru viteza sportivului x = 9 km/oră în timpul 

mersului. Deoarece mergând viteza sportivului crește, ea se apropie foarte încet de x = 9 din stânga (fig. 5). 

Este natural să presupunem că oxigenul consumat C(x) va fi foarte aproape de valoarea 6. În acest caz vom 

obține notația: 
)(lim

9
xC

x   = 6. 

c) În cazul când sportivul începe a alerga viteza lui este foarte aproape de 9 km/oră. Graficul din figura 

ne indică că oxigenul consumat la viteza de x  9 se apropie de valoarea 6. În acest caz, observăm că viteza 

sportivului este foarte aproape de 9 din dreapta. Matematic vom nota în modul următor: 
)(lim

9
xC

x  = 6 sau 

C(x)  6 când x  9+ și vom spune ”limita lui C(x) este 6 când x tinde la 9 din dreapta”. 
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Deoarece limita din stânga este egală cu limita din dreapta, vom spune pur și simplu că 
)(lim

9
xC

x = 6 

sau C(x)  6 când x  9. 

Această metodă ne permite să definim noțiunea de limită în cazul când x primește valoarea 9 din 

orice parte, valoarea lui C(x) este aproape de 6. 

Procedeul descris în acest exemplu ne permite să observăm că consumul oxigenului este același de 6 

unități dacă sportivul atinge viteza de 9 km/oră descrescând la alergare sau crescând în timpul mersului la 

pas. 

În baza acestui exemplu putem da următoarea definiție: fie f(x) o funcție definită pentru orice x din 

stânga lui x0 (adică din intervalul {x: a < x < x0}). Numărul M se numește limită la stânga a funcției f(x) 

când x tinde către x0 din stânga dacă valoarea funcției f(x) se apropie de M când valoarea lui x se apropie 

de x0 din stânga. Vom nota: 
)(lim

0

xf
xx  = M sau f(x)  M când x  



0x
. 

În mod analog se definește noțiunea de limită la dreapta.  

În scopul conștientizării mai profunde de către elevi a teoremei: fie f(x) o funcție definită de ambele 

părți a lui x0. Atunci 
)(lim

0

xf
xx = L dacă și numai dacă 

)(lim
0

xf
xx  = L și 

)(lim
0

xf
xx  = L, se recomandă de 

cercetat următorul exemplu. 

Exemplul 2. Producția p(t) (se măsoară în unități pe oră) la o linie de asamblare este modelată de 

graficul reprezentat în figura . Linia de asamblare este divizată de la orele 1200 până la orele 1300, iar după 

orele 1300 producerea se reia de la nivelul de dimineață. 

Parametrul t ne reprezintă timpul (măsurat în ore) după 

ce fabrica a început producerea zilnică (de la orele 800). 

Calculați limita lui p(t) când t  2, t  4 și t  5. 

Când t  2, funcția este lină și previzibilă. 

Astfel obținem 
)(lim

2
tp

t  = 8. 

Pentru t = 4, graficul funcției are un salt. De 

aceea este necesar de calculat limitele laterale. Din 

figura 6, observăm că 
)(lim

4
tp

t   = 15, ceea ce înseamnă 

că atunci când t  4 din stânga (orele 1200), producția 

fabricii tinde către 15 unități pe oră, iar când t  4 din 

dreapta, obținem 
)(lim

4
tp

t   = 0, deoarece când tindem către orele 1200 din dreapta (timpului prânzului) 

producția fabricii este egală cu zero unități pe oră. Din cele menționate observăm că aceste limite laterale 

sunt diferite și deci 
)(lim

4
tp

t  nu există. Analog vom obține și în cazul când t  5 (orele 1300): 
)(lim

5
tp

t   = 0, 

însă 
)(lim

5
tp

t   = 15 și deci 
)(lim

5
tp

t  nu există. 

Cuvântul ”continuu” este utilizat deseori în descrierea comportării unei funcții. De exemplu, funcția 

y = p(t), care a fost cercetată mai sus, are o comportare previzibilă pentru t = 2 și imprevizibilă pentru t = 4 și 

t = 5. 

În baza exemplelor 1 și 2 putem defini noțiunea de funcție continuă și discontinuă într-un punct și pe 

o mulțime. 

În exemplul 1 funcția y = C(x) este continuă pe tot intervalul (0; 20). Graficul acestei funcții ne 

reprezintă o linie neîntreruptă. 

În exemplul 2 funcția y = p(t) este continuă pentru toate valorile variabilei t cu excepția valorilor t = 

4 și t = 5. Graficul acestei funcții ne reprezintă o linie întreruptă pentru t = 4 și t = 5. 

În așa mod ajungem la justețea următoarelor două teoreme: 

1. Funcția liniară este continuă pe tot domeniul. 

2. 
.)(lim 0

0

bmxbmx
xx


  

Pentru consolidarea materiei studiate se vor propune elevilor exemple de tipul: 

1. O stație de alimentare cu combustibil a stabilit următoarele prețuri la petrol: 

Cantitatea (litri) Prețul unui litru (lei) Prețul deservirii (lei) 
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Până la 100 11,13 15 

Între 100 și 200 11,10 18 

După 200 11,07 21 

 

Determinați punctele de discontinuitate ale funcției de cost C(x), unde x este volumul (măsurat în 

litri) a petrolului livrat. 

      2. În figura 7 este reprezentată plata impozitului pe venit a unei persoane fizice într-un an, a cărui salariu 

constituie mai mult de 20000 lei și mai puțin de 20200 lei. Calculați: 

a) 
);(lim

50
xf

x   b) 
);(lim

50
xf

x   c) 
);(lim

50
xf

x  d) 
);(lim

75
xf

x  e) 
).(lim

149
xf

x  

3. Calculați plata impozitului pe venit a unei persoane fizice salariul căreia este mai mic de 20150 lei. 

Scrieți condițiile exemplului utilizând notațiile matematice respective. 

4. Graficul din figura 8 ne reprezintă cantitatea p(t) de extragere a petrolului de către o sondă în 

intervalul de timp t (care se măsoară în zile). 

a) Calculați  
).(lim

2
tp

t  b) Calculați 
),(lim

3
tp

t   
)(lim

3
tp

t   și 
).(lim

3
tp

t  

c) Determinați toate punctele de discontinuitate ale funcției p(t) pentru 0 < t < 6. 

d) În procesul extragerii petrolului au avut loc opriri. Determinați din figura  când sonda a fost 

oprită și când extragerea petrolului a început din nou. 

5. Graficul reprezentat în figura 9 ne indică cheltuielile f(t) necesare pentru educația și instruirea unui 

copil până la atingerea vârstei de maturitate. Variabila t ne reprezintă câți ani are copilul. Determinați 

punctele de discontinuitate ale funcției y = f(t). 

 

6. În timpul intervenției chirurgicale inima unui pacient se răcește treptat. Graficul din figura 10  ne 

indică pierderile de sânge în timpul micșorării temperaturii. Punctul t = 3 reprezintă momentul când 

informația despre pierderea de sânge nu a fost înregistrată. 

a) Calculați 
),(lim

3
tf

t  unde f(t) ne reprezintă scurgerea de sânge când t descrește odată cu creșterea 

temperaturii normale a corpului pacientului. 

b) Utilizând definiția despre continuitatea funcției explicați când f(t) va fi discontinuă pentru t = 3. 
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La studiul proprietăților limitei unei funcții pot fi propuse elevilor următoarele exemple cu caracter 

aplicativ. 

1. Cantitatea de pește dintr-un lac brusc s-a micșorat când s-a mărit poluarea chimică a lui. Notăm prin 

P(t) cantitatea de pește (în mii), iar prin t timpul (măsurat în zile). Atât cantitatea de pește cât și timpul sunt 

indicate pe graficul reprezentat în figura 11 înainte și după poluare. Cantitatea de pește se exprimă în funcție 

de variabila t în modul următor: 

P(t) = 
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Determinați cantitatea de pește în lac până și după poluarea lui. 

2. După curățarea unui râu, poluarea sa P(t) este dată în funcție de t și N în modul următor: P(t) = 
,

10

10
2

N
t

t


















 unde t este timpul (măsurat în ani) după începerea companiei de curățare, iar N ne reprezintă 

nivelul inițial de poluare. Calculați 
)(lim

4
tP

t  și interpretați grafic. 

3. O companie de înregistrare a discurilor CD a apreciat că vânzarea (în mii) a unui nou rock album este 

modelată de funcția S(t) = 
,

13

5

t  unde t este timpul (măsurat în săptămâni) după ce albumul este scos în 

vânzare. Calculați 
).(lim

5
tS

t  

4. Un bussinesman a presupus că costul (în dolari) a unui automobil este V(t) = 9000 – 1000
,3

2

t
 unde t 

este vârsta (în ani) a automobilului (0 ≤ t ≤ 27). Calculați 
)(lim

8
tV

t  și interpretați grafic. 

5. În decursul unui experiment, nivelul zgomotului în funcție de timpul t se determină de următoarele 

expresii analitice: 

N(t) = 
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Calculați 
),(lim

5
tN

t   
)(lim

5
tN

t   și interpretați grafic. 

6. Fiziologii au calculat că timpul (măsurat în ore) de solicitare pentru a îndeplini o anumită temă este 

P(t) = 1 + 
,

3
2t  unde t este timpul cheltuit, t > 0. Calculați 

).(lim
5

tP
t  

La studiul temei limita la infinit se recomandă de propus elevilor exemple de tipul: 

1. Cererea consumatorului față de o oarecare producție ne reprezintă numărul de articole consumate ce 

sunt dispuse pentru a fi procurate la un preț particular. Presupunem că d(x) = x

4

 

este cererea consumatorului (în sute) pentru producția textilă cu prețul x 

(măsurat în lei). Această dependență dintre prețul x și cererea d(x) pune în 

corespondență: prețurilor mari – cereri mici, iar prețurilor mici – cereri mari.  

Din figura 12 observăm că 
)(lim

0
xd

x   nu există. Cu toate acestea, 

cererea consumatorului d(x) când x  0+ este în special un caz interesant pentru 

noi, deoarece prețul de vânzare x este mic, puterea de cumpărare a 

consumatorului devine mai mare. Pentru descrierea acestui fapt vom utiliza 

simbolul ∞ (infinit). Simbolul ∞ nu reprezintă un număr real, dar mai degrabă este o notație scurtă ce ne 

reprezintă conceptul de creștere fără hotar.   
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2. Notăm prin D(t) numărul pieselor defectate produse la o uzină, iar prin t timpul mediu (măsurat în 

minute) necesar pentru confecționarea pieselor. Corespondența dintre numărul de piese defectate D(t) în 

funcție de timpul t se reprezintă prin următoarea expresie: D(t) = 
.

73

t

t 

 Calculați 
).(lim

0
tD

t   

 

Concluzii 

Astfel, în baza celor relatate, putem afirma că:  

1. Studiul matematicii în instituțiile preuniversitare de învățământ își atinge scopul dacă sunt 

respectate următoarele condiții: 

 este strâns legat de activitatea practică; 

 cel care învață trebuie să aibă are posibilitatea să facă cunoștință cu aplicațiile ei multiple în 

cele mai variate ramuri; 

 cel care învață însuși le poate aplica în viață. 

2. Legătura învățământului matematic teoretic cu practica cotidiană presupune atingerea 

următoarelor obiective: 

 înarmarea elevilor cu cunoștințe care vor sta la baza diferitor științe ca: astronomia, fizica, 

chimia, biologia, etc.; 

 formarea deprinderilor de calcul necesare atât însușirii și aprofundării cunoștințelor 

teoretice, cât și aplicarea acestor cunoștințe în practică; 

 înarmarea cu cunoștințe necesare, care vor contribui la formarea deprinderilor de a mânui și 

utiliza diferite instrumente și aparate simple. 

3. În cadrul lecțiilor de transmitere și însușire a noilor cunoștințe este necesar ca profesorul să 

respecte următoarele cerințe: 

 conștientizarea necesității însușirii noilor cunoștițe; 

 aprofundarea noilor cunoștințe teoretice; 

 aplicarea cunoștințelor transmise în practică. 

4. Problemele cu caracter aplicativ trebuie să satisfacă următoarele cerințe: 

 să fie alcătuite în corespundere cu programa de bază la matematică; 

 conținutul trebuie să reflecte nivelul modern al științei, tehnicii și producției, legile lumii ce 

ne înconjoară; 

 să fie alcătuite pe baza materialului concret și cunoscut, de preferință, care vor ilustra lucrul 

întreprinderilor orașului, raionului, primăriilor sătești, tehnicii, științei, arătând aplicațiile cunoștințelor 

matematice în profesiile concrete ale oamenilor, ajutând elevii să cunoască și să-și aleagă profesia pe 

plac; 

 condițiile problemelor cu caracter aplicativ nu trebuie să conțină multe noțiuni necunoscute, 

trebuie să fie scurte și pe înțelesul elevilor; 

 problemele cu caracter aplicativ, alcătuite pe baza materialului concret, nu trebuie să fie mai 

complicate decât exemplele corespunzătoare din manuale; 

 rezolvarea nu trebuie să încalce sistemul de expunere a matematicii, să supraîncarce lecția cu 

calcule greoaie. Nu trebuie de uitat, că prin intermediul caracterului aplicativ facilitează însușirea 

materialului teoretic; 

 printre problemele cu caracter aplicativ trebuie să fie și probleme enunțul cărora majorează 

cunoștințele elevilor despre diferite profesii, ce au o răspândire pentru regiunea economică dată, astfel 

ajutând la orientarea profesională a elevilor; 

 sistemul de probleme cu caracter aplicativ trebuie să conțină diferite probleme cu conținut 

geometric, fizic, tehnic, economic, etc., să rezolve problema legăturii interdisciplinare; 

 datele numerice în probleme trebuie să corespundă la cele ce există în regiunea dată. În 

procesul rezolvării problemelor este necesar de utilizat regulile de calcul aproximativ, de folosit tabele 

și calculatoarele pentru ușurarea lucrului; 

 problemele cu caracter aplicativ împreună cu problemele larg aplicate în predarea 

matematicii, trebuie să constituie un tot întreg. 

 

 



 
 

101 

Referințe bibliografice: 
1.  Aramă, L., Morozan, T., Probleme de calcul diferențial şi integral, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978. 

2. Catană, A., Săcuiu, M., Stănăşilă, O., Metodica predării analizei matematice, Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 1983. 

3. Georgescu-Buzău, E., Onofraş, E., Metode de rezolvare a problemelor de matematică în liceu, Editura 

didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 

4. Matematică. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a. Ministerul Educației al Republicii Moldova, 

Chișinău: Știința, 2010, 52p. 

5.  https://ro.wikipedia.org/wiki/Neptun. 

6.  https://www.didactic.ro/materiale-didactice/cercul-probleme-cu-caracter-aplicativ. 

 

 

 

PREDAREA SINCRONA ȘI ASINCRONA LA ORELE DE MATEMATICĂ 
 

ASYNCHRONOUS AND SYNCHRONOUS TEACHING OF MATHEMATICS 
 

Diana BÎCLEA 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

Universitatea ”Lucian Blaga”din Sibiu 

E-mail: biclea.d@gmail.com 

 

Rezumat. În prezent predarea online este o provocare pentru fiecare profesor în parte. In mod 

special matematica ramâne să fie disciplină care necesită instrumente speciale de predare. In acest articol 

sunt descrise instrumentele cele mai importante ce pot fi folosite la predarea online prin predarea mixtă: 

asincronă și sincronă. Sunt descrise aceste moduri de predare nu numai din punct de vedere a 

instrumentelor digitale dar și din punctul de vedere a modalităților de procesare a informației date de 

Jerome Bruner. Un sondaj facut pe baza a acestui subiect: predarea asincronă și sincronă, ne-a dus la niște 

rezultate în care se înțelege ce formă de predare preferă și îi ajută pe studenți să perceapă informația 

predată, acea formă care combină predarea asincronă cu predare sincronă. 

Cuvinte cheie: asincron, sincron, mixtă.  

 

Abstract. In present, teaching online is a challenge for each teacher. In particular mathematics 

remain to be that discipline that needs special teaching tools. In this article there are described the most 

important tools that can be used by mixed teaching: asynchronous and synchronous. There are described not 

only in terms of digital tool but also in terms of information processing methods that has been given by 

Jerome Bruner. An survey made on the base of this subject: asynchronous and synchronous teaching, it lead 

us to some results in wich is understood what form of teaching helps students to perceive the teached 

information, that form that combines the asynchronous teaching with the synchronous teaching. 

Key words: asynchronous, synchronous, mixt. 

 

 

Introducere 
Într-o perioadă complicată și cu multe informații despre cele mai bune metode și tehnici de predare 

online, este necesar de a găsi un echilibru în desfășurarea activității didactice și găsirea a celor metode de 

predare care ar reuși să atingă obiectivele propuse în curricule. 

Matematica fiind una din disciplinele care necesită o mare atenție în abordarea fiecărui subiect, 

impune alegerea cu grijă a instrumentelor de predare, astfel ca noțiunile de bază să fie înțelese și puse în 

practică prin soluționarea diferitelor probleme, probleme care au tot mai multe puncte comune cu problemele 

din viața reală. 

Un subiect aparte în procesul de predare-învățare-evaluare online îl are predarea sincronă și 

asincronă la toate disciplinele, atât în învățământul preuniversitar cât și cel universitar. De-a lungul anilor s-a 

vorbit destul de mult despre o astfel de predare și s-a pus în practică în diferite țări din lume. 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/cercul-probleme-cu-caracter-aplicativ
mailto:biclea.d@gmail.com
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În acest articol se descriu aspectele de învățarea sincronă și asincronă la matematică nu doar din 

punct de vedere a utilizării platformelor pentru predare și învățare, dar și din punctul de vedere a proceselor 

de studiere și prelucrare a informației de către student. Prin predarea sincronă și asincronă înțelegem tot 

procesul didactic predare-învățare-evaluare. Pornind de la principiile de bază formulate de Jerome Bruner în 

ce privește modalitățile de procesare a informației și aplicând instrumente online ajungem la o descriere clară 

a învățării online sincrone și asincrone la matematică. 

 

Metodologia cercetării 
Procesul de învățare e-learning a început o data cu apariția radioului, televiziunii și mai târziu a 

internetului [1]. 

Începând cu anii 2000 mulți cercetători și-au pus întrebarea dacă învățarea prin e –learning are 

aceleași rezultate cu învățarea tradițională, rezultatele au aratat ca nu sunt diferențe. Se pot obține rezultate 

bune și prin învățarea la distanță utilizând predarea mixtă a e-learningului aplicând predarea asincronă și 

sincronă [2]. Predarea asincrona și sincronă a început prin utilizarea chat-ul, e-mail, videoconferințe. Care 

mai târziu au ajuns la dezvoltarea Web-2.0, cu o mișcare progresivă utilizând chiar și mediile de socializare  

ca un mijloc didactic de predarea-învățare-evaluare . 

Primele necesități de predare asincronă și sincrona a apărut printre studenții care erau limitați de timp 

combinând educația cu familia, serviciul și alte obligații. Ceea ce ia făcut sa accepte o învățare mai pasivă 

dar tot o dată și eficiență. Predarea în sala de clasă reprezintă o formă de învățare sincronă, o metodă clasică 

de învățare. 

Necesitățile de învățare se intersectează cu capacitatea fiecărui individ de a percepe cele învățate. 

Instrumentele pe care le alegem pentru a preda sincron sau asincron trebuie sa țină cont de subiectul pe care 

îl alegem și de gradul de înțelegere a fiecărei persoane: a noțiunilor noi sau de recapitulare a celor învățate. 

Având în vedere faptul că disciplina matematică atât în învățământul preuniversitar cât și în cel 

universitar ține cont foarte mult de ambele tipuri de predare online. Există discipline ce pot folosi mai des 

predarea asincronă: ca textul, cărți, etc ca de exemplu la disciplina istorie sau predarea cu audio, video de 

exemplu la muzică. La matematică predarea doar a noțiunilor sub formă de text sau doar video nu v-a atinge 

obiectivele propuse. 

Caracteristicele generale ale predării online asincrone și sincrone sunt timpul și spațiu în care se 

desfășoară activitatea. Predarea asincronă poate fi făcută oricând, la orice oră dorită și repetată de câte ori se 

dorește, nu este limitată de spațiu și de dispozitivele utilizate, online sau ofline, de exemplu materiale digitale 

pot fi parcurse de pe orice dispozitiv, un tutorial poate f vizualizat de mai multe ori, etc. 

Predarea sincronă este predarea ce are loc în timp real, are o oră stabilită și este limitată de un timp 

oarecare, de exemplu ora de curs sau seminar fixată la o oră stabilită și durează cât este planificat. Predarea 

sincronă depinde de viteza internetului, de unele probleme tehnice ce pot apărea, de dispozitivele de care 

dispune fiecare cursant și profesor, de metodele moderne de predare a profesorului și de abilitățile 

studentului de a fi deschis la noi informații și provocări. 

Aceste tipuri de predare au avantaje și dezavantaje [3]. 

Avantajele predării asincrone este că cursantul își poate organiza singur activitatea de învățare, în 

ritmul pe care îl are. Cursantul cu acest mod de predare are timp pentru a se informa, a înțelege mesajele 

transmise și a gândi mai constructiv la situațiile de probleme propuse, de asemenea să aplice cunoștințele 

acumulate și să-și dezvolte imaginația. 

Avantajele predării sincrone sunt legate foarte mult de interacțiunea umană, de întrebarea pusă de 

cursant și de răspunsul primit imediat de la profesor. De discuțiile și dezbaterile ce pot avea între cursanți și 

de experiența educațională de care are nevoie fiecare persoană. 

Dezavantajele fiecărei tip de predare pot fi considerate avantajele celeilalte, ele fiind opuse și desigur 

se pot complete prin realizarea mixtă a celor două moduri de predare (Fig. 1 ). 

Există școli online în lume care oferă ambele moduri de predare, dar și combinarea or: Universitatea 

Full Sail, California Southern University Online, Universitatea din Illinois la Chicago, etc. [9]. 

După avantajele și dezavantajele descrise mai sus și ținând cont particularitățile psihologice ale unei 

persoane, s-a studiat modalitățile de procesare a informației a lui Jerome Bruner (1966) în contextul aplicării 

reușite a formelor de predare asincrone și sincrone [5]. 
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Figura 1. Avantaje, dezavantaje predarea sincronă și asincronă   

 

Analizând cele trei modalități de procesare a informației am putea face o descriere a predării online 

asincrone și sincrone la matematică. 

Cele trei modalități pot fi clasificate astfel: 

1. Modalitatea activă. 

Aici putem menționa două direcții. 

Modalitate activă realizată prin predarea asincronă utilizând teme pentru acasă și a manipula cu 

cunoștințele prin exersare. 

Modalitate activă sincronă aplicând metode specifice matematicii pentru a-și forma anumite 

priceperi si deprinderi, a descoperi noi metode și tehnici de rezolvare. Aici vorbim de metoda de explorare și 

descoperire, metoda exercițiului, metoda algoritmizării.  

2. Modalitatea iconică. 

Modalitatea iconică de predare asincronă se bazează pe aspectul vizual, acele imagini: formule, 

expresii matematice, figuri geometrice, corpuri geometrice, etc. necesare pentru a ști unde pot fi aplicate. 

Modalitatea iconică de predare sincronă se bazează pe modalitățile sonore, de a vorbi și în termini 

matematici, a formula definiții și teoreme, de a demonstra formulele și teoremele, de a descrie pașii de 

reprezentare a figurilor geometrice, etc. 

3. Modalitatea simbolică. 

Modalitatea simbolică de predare sincronă implică explicarea simbolică a unor noțiuni și expresii, 

realizarea unor algoritmi și metode de rezolvare: o problemă din geometrie poate fi descrisă în cuvinte și 

reprezentată în expresii și notații, un exercițiu poate fi descris cu aplicarea unui algoritm de rezolvare, etc. 

Modalitatea simbolică de predare asincronă are loc prin reproducerea celor auzite, văzute și însușirea 

simbolică a celor studiate. 

  

Figura 2. Instrumente  online pentru predare la matematică 
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Pentru a utiliza modalitățile descrise mai sus în predarea online putem folosi instrumente ce pot fi 

aplicate la predarea la matematică. 

Unele instrumente care cuprind toate cele trei modalități de procesare a informației și formele de 

predare asincronă și sincronă sunt: LearningApps, Symbolab, IXL, GeoGebra, MatrixCalc, WolframAlpha, 

table interactivă Idroo, AWW board, etc. 

Se pot și individualiza după platformele utilizate cu aplicațiile de mai sus: 

-predarea asincronă: Platforme Clasroom, Moodle, Microsoft Teams, Simbola, IXL, etc. 

- predarea sincronă: Hangouts, BigBlueButton, Teams Meet,etc, 

În urma aplicării metodelor de predare asincronă, sincronă și mixtă la matematică am realizat un 

sondaj pentru a vedea ce știu studenții despre astfel de predare. La sondaj au participat 113 studenți, 

formularul propus avea mai multe întrebări, dintre care dacă cunosc ce este predarea sincrona si asincrona, la 

care 63 știu despre acest tip de predare, însă 50 nu știu de astfel de predare. S-a cerut să selecteze una tipurile 

de predare: asincron, sincron și mixt, rezultatele sunt 16,8% aleg predare doar sincron tot 16,8 predare 

asincron și 66,4 predare mixtă (fig.3). 

  

Figura 3. Diagrama răspunsurilor, predarea mixtă, asincronă și sincronă. 

 

Astfel, vedem ca studenții solicita acea formă mixtă de predare dintre asincron și sincron.  

S-a cerut să scrie pentru fiecare  formă de predare avantajele și dezavantajele. Avantajele și 

dezavantajele scrise de ei erau legate de nevoile individuale, de a învăța și a primi acele informații de la 

profesor care ar acoperi nevoile individuale de a cunoaște și a studia. Ideile scrise de ei întrunesc complet 

definițiile acestor metode de predare. O întrebare importantă din chestionar a fost legată și de capacitatea 

fiecăruia de a percepe informația sau cum cred ei că pot studiaza mai ușor: vizual, auditiv sau mixt. 

Rezultatle se oservă în figura 4. 

 
Figura 4. Stiluri de învățare 

Rezultatele obținute în urma sondajului  au fost cele așteptate, sunt  niște păreri  sincere și clare în  ce 

privește modul în care doresc studenții să le fie predată matematica. Aplicarea la predare matematicii a 

metodei mixte: predare sincronă și asincronă, și numai împreună cu resurse digitale adecvate disciplinei  

matematică poate să atingă obiectivele propuse. Însă rămâne de văzut dacă aceste metode de predare vor fi 

eficiente și pe un termen mai lung. 

Cele expuse mai sus pot fi generalizate sau extinse și pentru alte discipline. 

 

Concluzii 
În urma cercetării realizate s-a ajuns la concluzia că predarea mixtă online este forma cea mai 

corectă de predare la matematică. Însă Bruner a reliefat și aspectul social al învăţării. El accentuează un 
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concep de relaționare reciprocă care apare din nevoia umană de a lucra împreună și expune părerea pentru a 

atingerea unui obiectiv comun. Astfel, ca această relație de reciprocitate este un stimulent al învățării. Când 

persoanele care formează un grup au același un scop comun apare relația de colaborare reciprocă în vederea 

obținerii unui rezultat, apar procese care stimulează învățarea individuală. Asta urmărim în prezent, să oferim 

metode de învățare eficiente pentru a putea colabora și transmite informația de care are nevoie orice student 

pentru a deveni un  profesionist în domeniul pe care la ales. 

Nu este exclus faptul ca poate la moment se lucrează la alte instrumente digitale pentru îmbunătățirea 

predării online, în mod special la matematică. 
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Rezumat. Organizarea învățământului la distanță în domeniul științelor exacte și inginerești 

prezintă anumite particularități. Realizarea lucrărilor practice la anumite discipline este importantă pentru 

formarea competențelor specifice unui ingener. De aceea, în această lucrare s-a studiat posibilitatea 

realizării la distanță a lucrărilor practice la Microbiologia produselor alimentare. S-a propus utilizarea 

combinată a unei truse educaționale și tehnologiilor informaționale, în special platformei Moodle. În 

realizarea la distanță a lucrărilor practice au participat 10 studenți de la programul de studii Inginerie și 

Managment în Industria Alimentară. Din toți studenți, 80% au reușit să realizeze la distanță toate lucrările 

practice. Pentru evaluarea eficienței metodei propuse s-a realizat un sondaj la care au participat studenții 

care au încercat metoda dată. S-a constat că mai mult de jumătate din studenți au avut anumite dificultăți la 

realizarea lucrărilor practice, au simțit necesară prezența profesorului la realizare experimentelor și 
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optează mai mult pentru metoda de realizare a lucrărilor practice cu prezența fizică în laborator. Dar au 

fost evidențiate și unele avantaje, precum flexibilitatea în ceea ce privește timpul și locul realizării lucrării și 

posibilitatea de a  realizeza experimente individual. 

Cuvite cheie: învățământ la distanța, științe inginerești, trusa educațională, tehnologii informaționale 

și comunicaționale. 

 

Abstract. Certain peculiarities of the organization of remote learning in the field of exact sciences 

and engineering can be highlighted. Execution of the practical works in certain disciplines is important for 

forming of the specific skills of an engineer. Therefore, in this paper the possibility of remote performance of 

practical works in Food Microbiology was studied. The use of an educational kit and information 

technologies, especially the moodle platform, has been proposed. In the distance realization of the practical 

works 10 students from the study program Engineering and Management in the Food Industry were 

participated. 80% of students were able to carry out the all practical works. In order to evaluate the 

effectiveness of the proposed method, a poll was conducted in which students who tried the given method 

were participated. It was found that more than half of the students had some difficulties in carrying out the 

practical works, they felt the need for the teacher's presence to perform the experiments, and they opt more 

for the method of carrying out of the practical works with a physical presence in the laboratory. But also 

some advantages such as flexibility in terms of time and place of work and the possibility to perform 

experiments individually were mentioned. 

Key words: remote learning, engineering sciences, educational kit, information and communication 

technologies 

 

 

Introducere 

Conform Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurearea învățământului superior la 

distanța, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 474 din 24 mai 2016, 

învățământul la distanța reprezintă forma flexibilă instituționalizată de învățământ, realizat preponderent în 

mediul virtual de învățare cu ajutorul tehnologiilor de instruire la distanță [1, 2]. De semnea învățământul la 

distanță poate fi definit ca un set de servicii educaționale furnizate populației utilizând un mediu educațional 

și informațional specializat la distanță de instituțiile de învățământ [4]. În cadrul învâțământului la distanța se 

utilizează un set de tehnologii care permit studenților să obțină volumul necesar de  informații în procesul de 

studiu, comunicarea interactivă dintre studenți și profesori în timpul instruirii, precum și organizarea lucrului 

individual al studenților pentru însușirea mai bună a materialul studiat [5]. Tehnologiile menționate pot fi 

utilizate pentru organizarea întregului proces de predare-învățare-evaluare, sau numai parțial, de exemplu 

pentru oranizarea studiului individual al studenților [15]. De asemenea, organizarea învățământului la 

distanța este foarte portivită pentru formarea continuă a absolvenților instituțiilor de învățământ superior, 

deoarece, prin cursurile online, oferă posibilitatea de a se perfecționa constant în activitatea lor profesională 

[8]. Învăţământul la distanţă implică utilizarea obligatorie a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 

moderne [9]. Pentru organizarea învățământului la distanța se utilizează diferite platforme educaționale 

online, cele mai preferate în prezent fiind Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams și altele. 

Organizarea învățământului la distanța este relativ ușor de realizat la domenii de formare 

profesională ca științe ale educației, științe socio-umaniste și economice (la care această formă de orgaizare 

poate fi aplicată pentru întregul proces de învățământ) în comparație cu științe exacte și inginerești (la care 

forma de orgaizare a învățământului la distanța poate fi utilizată numai parțial, pentru anumite activități 

didactice) [12].  

Există numeroase lucrări în care se raportează despre implimentarea cu succes a învățământului la 

distanța pentru studierea limbilor străine [3, 9, 10, 11], specialităților economice [7, 6, 14] etc. Însă în cazul 

științelor exacte și inginerești organizarea învățământului la distanță este mai complicată deoarece pentru 

formarea compețențelor specifice specialistului din aceste domenii îi este necesară realizarea lucrărilor 

practice, care se execută cu prezența fizică a studenților în sălile de laborator [16].  

La disciplina Microbiologia produselor alimentare din planul de învățământ al programului de studii 

Inginerie și Management în Industria Alimentară sunt prevăzute 30 ore de lucrări de laborator. De aceea 

scopul acestei lucrări constă în propunerea modalității de organizare a realizării la distanța a lucrărilor de 

laborator la această disciplina, studierea eficienței metodei propuse și evaluarea opiniei studenților. Astfel au 
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fost propuse următoarele obiective: studiul documentar privind organizarea învățământului la distanța; 

stabilirea etapelor și instrumentelor necesare pentru organizarea realizării la distanța a lucrărilor practice la 

microbiologie; implementarea etapelor și utilizarea instrumentelor alese pentru realizarea la distanța a 

lucrărilor practice la microbiologia produselor alimentare; evaluarea opiniei studenților referitor la metoda de 

organizare la distanța a lucrărilor practice; stabilirea avantajelor și dezavantajelor metodei propuse. 

 

Metodologia cercetării 

Pentru organizarea lucrărilor practice la Microbiologia produselor alimentare s-a combinat utilizarea 

trusei educaționale, care conținea materiale didactice și altele, oferite studentului pentru studierea 

individuală [6, 11], cu utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în special platformei 

Moodle (e-learning.usch.md), pentru furnizarea informațiilor și realizarea diferitelor activități didactice. 

Trusa de materiale și instrumente necesare pentru realizarea lucrărilor practice conținea: microscop; plăci 

Petri sterile; eprubete cu mediul nutritiv; arzător cu alcool; lame; lamele; ansă; coloranți și soluții; ulei de 

imersie. 

La realizarea fiecărei lucrări de laborator au fost parcurse 6 etape principale (Tabelul 1). La diferite 

etape s-a utilizat metoda sincronă de organizare a instruirii (cu interacţiune directă între profesor şi studenţi, 

adică în acelaşi moment de timp prin intermediul videoconferinţei) sau asincronă (fără interacțiune directă 

între profesor și studenți prin realizarea sarcinilor propuse în momentul potrivit al timpului). 

 

Tabelul 1. Etapele de realizare la distanță a lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare 

Nr. Etapa 
Modalitate de 

realizare 

1 
Studiul de către studenți al conținutului lucrării practice, afișat pe platforma 

Moodle 
Sincronă 

2 

Prezentarea și explicarea de către profesor a tutorialului video la lucrarea de 

laborator (fig. 1a), în cadrul unei videoconferițe organizate prin utilizarea 

aplicației Google Meet 

Sincronă 

3 
Realizarea propriu zisă a lucrării practice de către student și pregătirea 

materialui video (fig. 1b) 
Asincronă 

4 Oformarea rezultatelor lucrării practice de către student Asincronă 

5 Prezentarea rezultatelor lucrării practice de către student Sincronă 

6 Susținerea lucrării practice prin rezolvarea unui test de către student Asincronă 

Sursa: Elaborat de autor 

 

  
a                                                               b  

Figura 1. Utilizarea spoturilor video pentru lucrări practice la distanță 

a - Fragment  dintr-un tutorial video prezentat studenților; 

b - Fragment  dintr-un video de realizare a lucrării de către student; 

 

Pentru evaluarea opiniei studenților referitor la metoda de organizare a lucrărilor practice la distanța 
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s-a realizat un sondaj la care au participat 10 studenți, care au încercat să realizeze lucrările practice după 

metoda propusă. În chestionarul utilizat în sondaj au fost incluse 10 întrebări (Tabelul 2). 

Sondajul s-a realizat cu ajutorul aplicației Google Forms. La întrebările propuse în sondajul dat fiecare 

student a răspuns anonim. 

 

Tabelul 2. Întrebările din chestionar pentru evaluarea opiniei studenților 

referitor la metoda de organizare a realizării la distanță a lucrărilor practice 

Nr. Întrebărie 

1. Apreciați сât de complicat pentru Dvs. a fost realizarea lucrărilor practice la Microbiologia 

produselor alimentare la distanță? 

2. Apreciați cât de tare ați simțit necesitatea prezenței profesorului la realizarea propriu zisă a lucrării 

practice la distanță? 

3. Selectați cea mai complicată etapă la realizarea lucrărilor practice la Microbiologia produselor 

alimentare la distanță. 

4. Evaluați rezultele proprii la realizarea lucrărilor practice la Microbiologia produselor alimentare la 

distanță. 

5. Cât de utilă considerați experiența obținută în procesul realizării lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare la distanță pentru formarea Dvs. ca specialist în acest 

domeniu? 

6. Comparați metoda de realizare a lucrărilor practce la Microbiologia produselor alimentare la 

distanță cu metoda de realizare a lucrărilor practice la alte discipline cu prezență fizică în laborator. 

7. În cazul în care ați avea posibilitatea să alegeți, atunci ce metoda de organizarea a lucrărilor 

practice ați prefera? 

8. Ce dificultăți ați avut în procesul realizării lucrărilor practice la Microbiologia produselor 

alimentare la distanță? 

9. Evidențiați avantajele și dezavantajele  metodei de organizare a realizării la distanță a lucrărilor 

practice la Microbiologia produselor alimentare. 

10. Propuneți idei pentru îmbunătățirea metodei de realizare la distanță a lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare. 

Sursa: Elaborat de autor 

Rezultate  

Din numărul total de studenți care au participat în experiment, 80% au putut să realizeze integral 

toate lucrările practice propuse. După finalizarea lucrărilor s-a evaluat opinia studenților referitor la metoda 

de realizare la distanța a lucrărilor practice la Microbiologia produselor alimentare. Rezultatele sondajului 

sunt prezentate în fig. 2-7. 

 

 

 

Figura 2. Răspunsuri la întrebare: Apreciați 

сât de complicat pentru Dvs. a fost realizarea 

lucrărilor practice la Microbiologia produselor 

alimentare la distanță? 

Figura 3. Răspunsuri la întrebare: Apreciați cât 

de tare ați simțit necesitatea prezenței 

profesorului la realizarea propriu zisă a lucrării 

practice la distanță? 
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A - Foarte greu; B - Greu; C - Mediu; D - Ușor; E 

- Foarte ușor 

A - Foarte necesară; B - Necesară; C - Puțin 

necesară; D - Nu este necesară de loc 

  
Figura 4. Răspunsuri la întrebare: Selectați 

cea mai complicată etapă la realizarea 

lucrărilor practice la Microbiologia 

produselor alimentare la distanță 

A - Studiul și înțelegerea conținutului lucrării 

practice; B - Înțelegerea materialului video la 

lucrare de laborator; C - Realizarea propriu zisă a 

lucrării practice; D - Oformarea și prezentarea 

rezultatelor lucrării practice; E - Susținerea 

lucrării practice 

Figura 5. Răspunsuri la întrebare: Evaluați 

rezultele proprii la realizarea lucrărilor practice 

la Microbiologia produselor alimentare la 

distanță 

A - Nu am înțeles conținutul lucrărilor practice și nu 

am putut să relizez experimente; B - Am înțeles 

parțialconținutul lucrărilor practice și am realizat 

experimente cu multe greșeli; C - Am înțeles bine 

conținutul lucrărilor practice și am realizat 

experimente cu puține greșeli; D - Am înțeles foarte 

bine conținutul lucrărilor practice și am realizat 

experimente fără greșeli 

  

Figura 6. Răspunsuri la întrebare: Cât de utilă 

considerați experiența obținută în procesul 

realizării lucrărilor practice la Microbiologia 

produselor alimentare la distanță pentru 

formarea Dvs. ca specialist în domeniul 

tehnologiei produselor alimentare? 

A - Foarte utilă; B - Utilă; C - Medie; D - 

Puțin utilă; E - Inutilă 

Figura 7. Răspunsuri la întrebare: Comparați 

metoda de realizare a lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare la distanță 

cu metoda de realizare a lucrărilor practice la alte 

discipline cu prezența fizică în laborator 

A - Se deosebește foarte mult; B - Se 

deosebește mult; C - Se deosebește; D - Se 

deosebește puțin; E - Nu se deosebește de loc 

 

Discuții 

Astfel s-a constatat că pentru 80% din studenți complexitatea realizării la distanță a lucrărilor 

practice a fost medie, ceea ce se explică prin faptul că 40% din studenți au simțit necesară prezența 

profesorului la realizarea propriu zisă a lucrării practice, iar încă 40% - foarte necesară. De asemnea, mai 
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mult de jumătate din studenți au considerat că cea mai complicată etapă de realizare a lucrărilor practice a 

fost deșfășurarea propriu-zisă a experimentului (pe care studenții au realizat-o de sinestătător). La 

autoevaluarea rezultatelor, obținute în urma realizării la distanță a lucrărilor practice, 70% din studenți au 

afirmat că au înțeles bine conținutul lucrărilor practice, dar au realizat experimente cu puține greșeli, și 

numai 40% din studenți consideră utilă experiența obținută la realizarea la distanță a lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare pentru formarea lor ca specialiști în domeniul tehnologiei produselor 

alimentare. Trebuie de remarcat că 50% din studenți consideră că metoda de realizare la distanță a lucrărilor 

practice la Microbiologia produselor alimentare se deosebește mult de la metoda de realizare a lucrărilor 

practice cu prezență fizică în laborator. Și în final, atunci când studenților li s-a propus de a alege între 

metoda clasică de realizare a lucrărilor de laborator și metoda de realizare la distanță, toți studenți au ales 

prima opțiune. 

Ca și dificultăți pe care le-au întâlnit studenții la realizarea lucrărilor practice se pot evidenția 

următoarele: înțelegerea incompletă sau greșită a informațiilor necesare pentru realizarea lucrării practice; 

comiterea unor greșeli din cauza neîncrederii în abilitățile proprii și imposibilității consultării cu profesorul 

la realizarea experimentelor; conexiunea instabilă la Internet.  

Ca avantaje ale realizării la distanță a lucrărilor practice studenții chestionați au menționat 

următoarele: flexibilitatea în ceea ce privește timpul și locul realizării lucrării practice; individualizare - 

fiecare a avut posibilitatea să realizeze experimentele individual, de sinestătător. Iar ca dezavantaje au fost 

evidențiate: lipsa controlului din partea profesorului la realizarea experientelor; numărul limitat de lucrări 

practice realizate, din cauza lipsei unor utilaje de laborator (de ex. termostat) în trusa educațională.  

Din punctul de vedere al profesorului avantajele metodei propuse sunt: acces liber la resursele de 

informație, necesare pentru realizarea lucrărilor practice, inclusiv tutoriale video care permit o mai bună 

înțelegere a modalității de efectuare a experimentului; efectuarea individuală a experimentelor de către 

studenți, ceea ce contribuie la dezvoltarea responsabilității și gândirii critice; utilizarea instrumentelor TIC 

permite centrarea învățământului pe student (de exemplu prin chat profesorul poate comunica cu fiecare 

student și ajuta la soluționarea problemelor individuale) [13, 15]. Iar ca dezavantaje pot fi evidențiate 

următoarele: imposibilitatea aplicării metodei de realizare la distanţă pentru unele lucrări practice care 

necesită utilizarea utilajelor de laborator ce nu pot fi incluse în trusa educaţională; lipsa feedback-ului 

imediat [16], ceea ce face imposibilă îndrumarea, corectarea studenților în timpul experimentului; munca și 

timpul suplimentar pentru pregătirea tutorialelor video, plasarea informațiilor și alte activități necesare în 

procesul utilizării instrumentelor TIC; dificultățile apărute la profesor și/sau studenți în procesul de utilizare 

a unor instrumente TIC; lipsa interacţiunii sociale şi, ca rezultat, pierderea interesului studenţilor faţă de 

studiile universitare; senzația de insatisfacție a profesorului din cauza lipsei unor momente deosebite a 

învățământului tradițional, precum privirea curioasă a studentului, bucuria studenților ca urmare a realizării 

cu succes a unor sarcini/experimente și altele [17].  

 

Concluzii  

S-a dovedit că există posibilitatea organizării realizării la distanță a lucrărilor practice la 

Microbiologia produselor alimentare. Pentru această se recomandă utilizarea trusei educaționale, care să 

conțină instrumente și materiale repartizate fiecărui student, și utilizarea tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale pentru diferite activități didactice la toate etapele de executare a lucrărilor practice 

(explicarea conținutului lucrării, prezentarea metodei de lucru, evaluarea rezultatelor studenților), relizate 

atât după metoda asincronă, cât și după metoda sincronă.  

Au fost evidențiate multe avantaje dar și anumite dezavantaje ale metodei propuse, luând în 

considerare pe care, se recomandă implementarea metodei de realizare a lucrărilor practice numai sub forma 

mixtă - la distanță, precum și cu prezența fizică în laborator.  Astfel, metoda propusă poate fi convenabilă 

pentru forma de organizare a învățământului cu frecvență redusă. Dezvoltarea învățământului la distanță 

pentru domeniul științelor inginerești merită să fie studiată în continuare. 

 

Mulțumiri 

Mulțumesc studenților grupei IMIA 1901 de la programul de studii Inginerie și Management în 

Industria Alimentară pentru participarea activă la realizarea la distanță a lucrărilor practice la Microbiologia 

produselor alimentare și pentru expunerea opiniei sincere în cadrul sondajului propus. 
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Rezumat. În acest articol ne-am asumat sarcina de a evidenția activitatea de cercetare științifică din 

perspectiva dezvoltării profesionale a studenților facultăților de educație fizică și sport. Învăţământul 

constituie factorul dominant în formarea şi dezvoltarea capitalului uman al societăţii şi reprezintă 

principala formă de organizare a educaţiei, realizată în funcţie de obiectivele pedagogice stabilite la nivel 

de sistem şi de proces. Saltul pe care urmează să-l realizeze învăţământul superior de cultură fizică în ceea 

ce priveşte formarea şi perfecţionarea profesorilor/antrenorilor, depinde într-o mare măsură de calitatea 

pregătirii viitoarelor generaţii de specialişti în domeniu şi de îmbunătăţirea continuă a calităţii 

învăţământului, în special.  

Cuvinte cheie: Cercetare, creație, educație fizică, profesional, strategic. 

 

Abstract. In this article we have undertaken the task of highlighting the scientific research activity 

from the perspective of professional development of the physical education and sports students. Education is 

the dominant factor in the formation and development of human capital of society and is the main form of 

education organization, based on pedagogical objectives established at the system and process level. The 

action to be made by higher education in physical education in terms of teachers / coaches training and 

improvement, depends largely on the quality of training the future generations of the field specialists and the 

continuous improvement of the education quality, in particular. 

Keywords: Research, creation, physical education, professional, strategic. 

 

Pregătirea profesională a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de cultură fizică a fost şi 

rămâne problema cheie pentru o mare parte dintre specialiştii din domeniu. 

Volumul tot mai ridicat de cunoştinţe necesare pregătirii profesionale a viitorilor profesori de 

educaţie fizică şi sport în antiteză cu numărul tot mai redus de ore practice şi teoretice, reclamă o serioasă 

reconsiderare a principiilor şi normelor pe baza cărora funcţionează facultăţile de profil din ţară şi din 

întreaga lume. Riscul implicat de lipsa acestor reconsiderări constă în însuşirea parţială a materiei şi de 

acumulări incomplete de cunoştinţe care pot crea blocaje metodice şi teoretice ulterior. Tocmai de aceea una 

din caracteristicile instituţiilor superioare de învăţământ o constituie inovaţia ştiinţifică, care fără realizarea 

unui fundament solid de cunoştinţe nu ar putea fi posibilă. 

În prezent, în Republica Moldova organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţii de cercetare-

dezvoltare-inovare a devenit un factor hotărâtor de progres. Actualitatea şi necesitatea acestei orientări este 

evidenţiată de complexitatea activităţilor economice ale organizaţiilor, inclusiv şi a celor sportive, aflate sub 

influenţa puternică a conjucturii pieţei internaţionale şi a imperativelor generate de poziţia ştiinţei, care a 

devenit o principală forţă de producţie [5]. 

Cercetarea ştiinţifică trebuie privită ca o investiţie strategică şi în niciun caz ca un consumator de 

resurse. Responsabilitatea pentru cercetarea ştiinţifică este exercitată prin legislaţie, finanţare, politici, 

programe şi proiecte. Avansarea cunoaşterii prin cercetare fundamentală originală reprezintă partea 

principală a cercetării ştiinţifice naționale. 
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Vocaţia socială a instituţiei de învăţământ superior de educaţie fizică şi sport s-a manifestat 

dintotdeauna printr-un înalt potenţial de creaţie. Sistemul, metodologia şi îndeosebi finalitatea atribuită 

acestuia poartă amprenta unei viguroase gândiri ştiinţifice. 

În lucrarea sa, cercetătorul M. Epuran [6] subliniază că în următoarele decenii, majoritatea celor 

angajaţi într-o activitate socială utilă vor face cercetare. 

O astfel de presupunere are o justificare ştiinţifică, întrucât în domeniul educaţiei fizice 

monitorizarea parametrilor dezvoltării fizice şi motrice a elevilor şi sportivilor de către profesor, antrenor, 

medic şi folosirea unor metode cât mai adecvate progresului semnificativ al acestora, nu înseamnă altceva 

decât evaluare normativă, experiment pedagogic şi interpretare logico-matematică. Cerinţele privind 

calitatea prestaţiei pentru competenţa în domeniul educaţiei îl obligă pe viitorul profesor să fie un adevărat 

scientist. 

Practicarea exerciţiilor fizice şi a ramurilor sportive a dus implicit la realizarea unor ample studii şi 

cercetări în domeniu. În acest context, învăţământul superior de educaţie fizică a abordat cercetarea într-o 

gamă diversificată, adresată conţinutului metodologic privind perfecţionarea procesului instructiv-educativ, 

elaborarea unor probe şi norme de control pentru aprecierea capacităţii motrice a studenţilor sau probleme 

legate de baza materială. 

Necesitatea pregătirii unui număr din ce în ce mai mare de specialiști, actualizarea continuă a 

cunoștințelor acestora (comanda socială), nevoia de a oferi șanse unui segment important din populația 

adultă pentru a se specializa într-un anumit domeniu sau pentru a se reorienta profesional etc., au pus 

responsabilii din sistemul de învățământ în situația de a găsi noi variante de desfășurare a diferitelor 

programe educaționale, întrucât învățământul de zi nu asigura cerinţele noilor provocări ale societății. 

Provocările globale din domeniul sportului generează inițierea unor cicluri cercetare-inovare 

succesive. Cercetarea este un proces creativ, care pe lângă activitățile desfășurate, implică și un mod original 

de gândire și reacție față de provocări. Aplicarea practică a rezultatelor cercetării, conduce la inovare, ceea ce 

reprezintă o valorificare a noilor idei/soluții la care s-a ajuns prin activitatea de cercetare. În acest mod, se 

identifică un ciclu care începe cu etapa de căutare de noi idei/soluții pentru a răspunde unor necesități de 

progres domeniului, sau de îmbunătățire a modului de derulare a activităților, ceea ce înseamnă procesul de 

cercetare [13]. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică favorizează cunoaşterea teoretică şi însuşirea competențelor 

practice de către studenţii cu aptitudini creatoare, ştiinţifice, contribuie la formarea priceperilor de 

identificare a problemelor actuale pedagogice şi de orientare în cadrul acestora, la găsirea căilor de 

soluţionare a acestora în scopul creşterii eficacităţii procesului instructiv-educativ. În acest context, 

activitatea de cercetare analitică, creatoare constituie esenţa activităţii pedagogice - cerinţă profesională 

incontestabilă faţă de orice specialist de calificare înaltă. 

Autorul C. Ciorbă [3], consideră că organizarea învăţământului în instituţiile de învăţământ superior 

trebuie să asigure descoperirea potenţialului de cercetare a viitorului specialist, dezvoltarea poziţiei lui 

personale în activitatea instructivă de cercetare, stimularea „ieşirii” din cadrul disciplinelor de învăţământ, a 

autodeterminării conştiente. O astfel de organizare a învăţământului permite asigurarea unei calităţi 

principial noi de formare a specialistului în domeniul culturii fizice şi a sportului, care este determinată nu 

numai de gradul de pregătire pentru folosirea în practică a metodelor cunoscute de soluţionare a problemelor 

pedagogice, dar şi de capacitatea de formare individuală şi de căutare a soluţiilor acestora. 

N. Vinţanu [11] consideră că rezolvarea problemelor noi cu care se confruntă învăţământul superior 

implică, în legătură cu curriculum-ul, şi regândirea metodelor şi metodologiei de predare-învăţare. 

Asimilarea funcţiilor complexe ale universităţilor privind asigurarea formării unor specialişti de prim rang, 

pregătirea temeinică a cercetătorilor, a oamenilor de cultură şi asigurarea inovării cunoaşterii şi tehnologiei 

nu se poate realiza decât printr-un mod nou de organizare a secvenţelor didactice în cadrul procesului de 

instruire-educaţie. 

O importanţă deosebită în pregătirea specialistului de profil, în condiţiile contemporane, o constituie 

îmbinarea învăţământului fundamental cu cercetarea ştiinţifică în domeniu, cu accent pe dezvoltarea sa 

profesională în concordanţă cu propriile interese şi capacităţi [12]. 

Astfel, planurile de învățământ ale programelor acreditate de către ANACEC, din cadrul instituției 

de învățământ superior USEFS, conțin discipline, dar și elemente ale cercetării științifice în procesul de 

instruire. Pregătirea profesională a studenţilor prin activități de cercetare ştiinţifică (Figura 1), se asigură prin 

următoarele blocuri de bază ale disciplinelor: 
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 Umanistice şi integrative. Aici se prevede pregătirea ştiinţifică umanistică (generală) şi formarea 

unor priceperi de aplicare în abordările ştiinţifice ale primului nivel al metodelor de cercetare 

(celor universale pentru diferite ramuri ale ştiinţei). 

 Socio-psihologo-pedagogice asigură pregătirea metodicii ştiinţifice de profil general pentru 

aplicarea metodelor de cercetare a nivelului doi (observaţia pedagogică, socioanaliza, chestionarea 

sociologică, etc.). 

 Medico-biologice, în cadrul cărora se efectuează însuşirea metodelor de cercetare nivelului trei, 

ceea ce asigură pregătirea metodico-ştiinţifică de profil particular. 

 De profil specializat, în cadrul cărora se realizează însuşirea metodelor nivelului patru de cercetare 

(exprimo-experimental) prin pregătirea metodico-ştiinţifică de profil empirico-special. 

Pregătirea integrală pentru activităţile de cercetare ştiinţifică în cadrul blocurilor enumerate se 

realizează uniform prin diverse componente/forme organizatorico-procesuale: lucrul instructiv de cercetare a 

studentului, cercul ştiinţific studenţesc, etc., ceea ce asigură o pregătire ştiinţifică practico-metodică 

orientativă şi specializată. 

 
Figura 1. Pregătirea profesională a studenţilor prin activități de cercetare ştiinţifică 

Totodată menţionăm faptul că în cadrul fiecărei discipline aparte nu poate fi realizată o structurare şi 

etapizare a procesului de formare la studenţi a priceperii integrale a activităţii de cercetare ştiinţifică cu 

caracter orientativ finisat. Studenții participă la activități de cercetare științifică în cadrul catedrelor de 

specialitate, facultăților, cercurilor şi laboratoarelor ştiinţifice etc. 

Majoritatea specialiştilor din domeniu [ 2, 6, 9, 12] menţionează că, anume în procesul activității de 

cercetare ştiinţifică, studenţii acumulează cunoştinţe şi priceperi în domeniul educației fizice. Activitatea de 

cercetare ştiinţifică a studenţilor nu stimulează numai dezvoltarea capacităţilor creative, dar contribuie și la 

însuşirea eficientă a pregătirii acmeologice. 

Competenţele pentru activitatea ştiinţifică la studenţi, în acest caz, se vor forma pe parcursul 

întregului proces de instruire. Mulţi cercetători afirmă că pentru pregătirea profesională înaltă a viitorilor 

specialişti de educaţie fizică, în afara programelor tipice, este necesară includerea informaţiilor din domeniul 

cercetărilor ştiinţifice, teoriei deducerii logice şi altele care oglindesc noţiuni ca: măiestrie, competenţă 

profesională, gust estetic etc. 

Studiind problema în cauză putem afirma că atingerea scopului propus, presupune soluționarea 

sarcinilor fundamentale ale activității de cercetare ştiinţifică studenţească din cadrul procesului instructiv-

educativ (Figura 2): învățarea metodelor şi principiilor teoriei cunoaşterii; studierea aprofundată a teoriei; 

cunoaşterea metodologiei de soluționare a sarcinilor ştiinţifice şi practice; dobândirea competențelor de 

comunicare ştiinţifică, formarea priceperii de a expune concis şi corect rezultatele cercetării; formarea 

deprinderilor pentru lucrul individual și în echipă; dezvoltarea potențialului creativ și inovațional. 
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Conform noilor regulamente, în elaborarea programelor şi modelelor de instruire în instituţiile de 

cultură fizică trebuie să devină prioritară atitudinea pozitivă a studentului faţă de procesul de pregătire, 

inclusiv activitatea de cercetare ştiinţifică. 

 

Figura 2. Soluționarea sarcinilor fundamentale ale activității de cercetare ştiinţifică 

 

Adaptabilitatea profesională a antrenorilor-pedagogi este determinată de nivelul de formare a 

măiestriei pedagogice proprii, precum și a rezultatelor performante obținute de către elevii-sportivi [1]. Dacă 

vom analiza programele de studiu din învăţământul superior de profil, identificăm cu uşurinţă faptul că un 

bun antrenor este format prin aportul unui complex de discipline, dintre care o pondere însemnată o au cele 

de specialitate, disciplinele incluse în modulul psihopedagogic, cele medico-biologice și referitoare la 

management, organizare/legislaţie în educaţie fizică şi sport. Calitățile principale (Figura 3) pe care trebuie 

să le îndeplinească un antrenor [10]: 

 Tehnician, maestru în pregătirea fizică, tehnică, tactică, în planificarea şi organizarea acţiunilor 

practice; 

 Educator, desfăşurând o activitate complexă de instruire şi educare a sportivilor într-un domeniu al 

calităţii şi eficienţei – performanţă, cu indivizi dotaţi peste medie; 

 Organizator, prevederea şi programarea activităţii cu identificarea celor mai eficiente soluţii; 

 Conducător al întregului proces. 
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Figura 3. Calitățile antrenorului 

Actualmente, în procesul de predare, cadrele didactice transmit elevilor/studenţilor informații 

selectate pe baza unor criterii științifice, psihologice și pedagogice, în scopul asimilării acestora, dar şi în 

scopul formării lor pentru viaţă. În opinia autorilor [1,4], o activitate instructiv-educativă eficientă, are 

nevoie de anumite calităţi: competenţa profesională şi pedagogică, măiestrie şi tact pedagogic, stil modern de 

predare-învaţare-evaluare, conştiinţă profesională, aptitudini organizatorice şi tehnice necesare mânuirii 

mijloacelor de învățământ. 

Participarea la procesul de formare şi autoformare a viitorilor licențiați în educație fizică, sport, 

kinetoterapie şi recreaţie presupune nu numai timp, ci și implicarea și obișnuirea acestora cu realizarea de 

activități cu caracter continuu de autoperfecționare, deci de formare a competenţelor și capacităţilor. 

Absolventul cu studii superioare are ca finalitate formarea competenţei profesionale, competenţă ce 

presupune formarea de capacităţi de predare, învăţare și de evaluare. Formarea acestor competenţe se 

realizează prin intermediul disciplinelor fundamentale şi introducerea opţionalelor, prin licență şi prin 

specializări specifice. 

Unii autori [7, 8, 9, 14] arată că procesul de pregătire profesională trebuie să aibă în vedere mai 

multe etape: 

1. Identificarea nevoilor de pregătire: trebuie să răspundă la următoarele întrebări: Cine are nevoie 

de pregătire? De ce ? Care este punctul de pornire al participanţilor ? Ce resurse pot fi utilizate ? 

2. Stimularea pregătirii profesionale: se poate face prin: 

a) Motivare: influenţează gradul de asimilare a cunoştinţelor; se referă pe de o parte la 

implicarea şi interesul personal pentru îmbogăţirea cunoştinţelor (motivaţie intrinsecă), iar pe de altă 

parte la posibilitatea obţinerii unor recompense superioare (motivaţie extrinsecă). 

b) Recompensa: se referă la: posibilitatea aplicării celor învăţate, ceea ce va duce la creşterea 

performanţelor şi deci a satisfacţiei în muncă; la obţinerea unui atestat/diplome care certifică 

pregătirea respectivă. 

c) Modificarea comportamentului: se realizează prin: motivare pozitivă (recompense sporite), 

motivare negativă (sancţiuni). 

3. Proiectarea programului de pregătire profesională: trebuie să pornească de la următoarele 

întrebări: Ce aspecte trebuie abordate ?; Cât timp este necesar ?; Ce resurse ar putea fi utilizate ?; Cum pot fi 

utilizate eficient resursele ? 

 se poate realiza în instituție sau în instituții specializate; 

 trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: conţinutul programului de pregătire; durata; locul 

de desfăşurare; instructorii; metodele de instruire şi tehnicile utilizate. 

4. Evaluarea rezultatelor programului de pregătire profesională: se face de obicei, în termenii 

rezultatelor practice: 

 obţinerea unor produse de calitate mai bună; 

 reducerea timpilor de execuţie; 
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 diminuarea absenteismului; 

 scăderea procentului de rebuturi; 

 scăderea reclamaţiilor; 

 creşterea numărului clienţilor mulţumiţi. 

 

Concluziile desprinse din aceste cercetări îmbogăţesc tabloul caracteristicilor educatorilor, sporesc 

caracterul ştiinţific al unor recomandări pedagogice, au fundamentat unele observaţii şi date acumulate în 

timp şi conferă un caracter ştiinţific deciziilor privind organizarea procesului de învăţământ. 

Rezultatul final al cercetărilor ştiințifice îl reprezintă ridicarea eficienței în pregătirea profesională a 

specialiştilor, inclusiv şi a entităţii sportive, concretizată prin creşterea productivităţii muncii, reducerea 

cheltuielilor, micşorarea consumurilor la materiale şi prin sporirea rezultatelor inovative în domeniu. În acest 

context, intensificarea şi concentrarea eforturilor pe aceste coordonate, presupun mutaţii profunde în 

configurația structurală, funcționalitate şi formele de manifestare a managementului cercetării ştiințifice. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este una din componentele principale şi obligatorii a activităţii 

universitare şi a procesului de inovare în cadrul instituţiei de învăţământ superior de profil. Un proces de 

învăţare bazat pe generarea de cunoştinţe noi este mult mai valoros şi mai competitiv, decât un proces de 

învăţare care se reduce la un simplu transfer de cunoştinţe de la profesori la studenţi. 
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Rezumat. Schimbările care au avut loc în societate în ultimele decenii, caracterizate printr-o serie 

de transformări socio-economice, politice și de altă natură ale societății, au fost însoțite și sunt însoțite de o 

defalcare a fundamentelor sociale și ideologice, ducând inevitabil la o criză de valori și negarea 

autorităților. Imaginea succesului, înțeleasă în principal ca bunăstare materială, este reprodusă activ în 

mass-media și devine parte a conștiinței de masă. Dorința de a se conforma idealurilor unei societăți de 

consum intensifică inevitabil invidia. 

Cuvinte cheie: Climat socio-psihologic, Invidie profesională, Autoa-ctualizare 

 

Abstract. The changes that have taken place in society in recent decades, characterized by a series 

of socio-economic, political and other transformations of society, have been accompanied and are 

accompanied by a breakdown of social and ideological foundations, inevitably leading to a crisis of values 

and the denial of the authorities. The image of success, understood mainly as material well-being, is actively 

reproduced in the media and becomes part of the mass consciousness. The desire to conform to the ideals of 

a consumer society inevitably intensifies envy. 

Key words: Socio-psychological climate, Professional envy, Self-actualization 

 

În condițiile moderne, interesul pentru fenomenul climatului socio-psihologic din echipă este în 

continuă creștere. Această problemă este dictată, în primul rând, de cerințele crescute pentru nivelul de 

implicare psihologică a individului în activitatea sa de muncă și complicația vieții mentale a oamenilor, 

creșterea constantă a aspirațiilor personale ale acestora [4]. 

Printre factorii care contribuie la activitatea de muncă a oamenilor sau, dimpotrivă, cele care o 

împiedică, un rol important îl joacă compatibilitatea lor interpersonală. În psihologie, acest concept a început 

să fie folosit în studiul proceselor și rezultatelor comunicărilor intergrupale, comunicării, dinamicii relațiilor 

interpersonale și a altor fenomene socio-psihologice. 

Compatibilitatea ca proces de activitate reciprocă se realizează pe o anumită perioadă de timp și se 

caracterizează prin capacitățile personale adaptive ale membrilor grupului. 

În prezent, problema gestionării personalului într-o organizație este deosebit de acută, deoarece 

fiecare organizație încearcă să-și optimizeze activitățile cât mai mult posibil, pentru a o face mai eficientă. 

Pentru a atinge obiectivele unei întreprinderi (organizații), este necesar un efort comun al personalului iar 

managementul echipei joacă un rol critic în acest sens. 

Structura climatului socio-psihologic este determinată de sistemul de relații care s-a dezvoltat în 

colectiv, între membrii săi, și poate fi caracterizat prin elemente care reprezintă o sinteză a relațiilor sociale și 

interpersonale. Prin intermediul relațiilor sociale, se dezvăluie conținutul social al relațiilor personale ale 

oamenilor dintr-o echipă. Acestea sunt, relații industriale, politice, juridice, etice, estetice. Relațiile 

interumane sunt interacțiuni organizaționale și tehnologice, relație statut-rol, influență administrativă 

reciprocă  și psihologică, cunoaștere  emoțională și logică, reciprocă. Cele indicate, apar pe baza activității 

obiectiv-practice a echipei, sunt stabilite de condițiile materiale, tehnice, organizaționale, manageriale și de 

alte condiții ale vieții sale. Unitatea conținutului relațiilor sociale și interpersonale, apare sub forma relațiilor 

umane (cooperare, competiție, coeziune, compatibilitate, prietenie, armonie), precum și sub formă de 

trăsături de personalitate, de care depind caracteristicile psihologice ale comunicării dintre reprezentanții din 

cadrul unei echipe [1]. 

Satisfacția în relațiile pe orizontală (cu colegii) și verticală (cu managerii) este privită ca un indicator 

important al climatului social și psihologic în colectivul de muncă. Satisfacția în relațiile pe orizontală este 

strâns legată de frecvența discuțiilor în cadrul echipei a problemelor legate direct de muncă, precum și de 

frecvența contactelor membrilor echipei în timpul lor liber. În cadrul cel mai formal, relațiile personale se 
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dezvoltă într-un fel sau altul între oameni și nu pot decât să influențeze atmosfera generală din echipă, 

caracterul general, stilul, tonul relațiilor din grup. 

Chiar și Rene Descartes a remarcat că în cazul unei persoane invidioase se schimbă chiar și tenul: 

este de obicei de culoarea plumbului, „adică un amestec dintre galben și negru, drept culoarea sângelui unui 

om decedat, din acest motiv, invidia, în latină se numește „livor”, traducându-se ca culoarea albastră” iar în 

China, spre exemplu, invidia se numește „boala ochilor roșii”. În general, aproape întreaga paletă de culori 

este utilizată pentru a desemna culoarea invidiei (mai exact, culoarea feței persoanei invidioase), dar toate 

aceste culori sunt nenaturale pentru un chip uman obișnuit, pentru fața unei persoane care nu simte invidie. 

Invidia, ca orice alt efect negativ, potrivit lui Spinoza, duce sufletul la mai puțină perfecțiune și reduce 

capacitatea corpului de a acționa; Cercetătorul francez J. Descuret a subliniat că invidia duce la o serie de 

boli nervoase și mentale [2]. 

Dar există și o binecunoscută componentă „pozitivă” a acestui sentiment. Psihologul rus din secolul 

al XIX-lea, Грот, scrie că sentimentul de invidie este un sentiment de respect (față de părinți, alte persoane), 

care la rândul său constă în sentimente de frumusețe, interes, simpatie și simțul propriei neputințe. 

Dramaturgul și fabulistul francez din secolul al XVIII-lea Antoine de Lamotte definește invidia într-un mod 

foarte asemănător: invidia este un tribut involuntar al respectului pe care lașitatea îi plătește demnității. 

Astfel, se naște întrebarea despre eterogenitatea acelui sentiment, care se numește invidie. Legat de acest 

lucru este dezbaterea dacă invidia este întotdeauna un viciu sau nu. Descartes, în special, subliniază invidia 

justificată și nejustificată. O invidie justificată  (corectă din punct de vedere moral) apare față de persoanele 

care de exemplu, au ocupat o poziție sau funcție, la care am aspirat atât de mult, în același timp, fiind ferm 

convinși că persoanele date nu sunt demne de asta sau chiar cunoaștem, că ocuparea sau posesia postului 

dorit de către persoanele respective, nepotrivite după părerea noastră, pot transforma mandatul său într-un 

eșec major. Astfel, Descartes contrazice ideile lui Aristotel, care a susținut că invidia este întotdeauna 

vicioasă și că ceea ce „nu este vicios” ar trebui să fie notat prin cuvântul „indignare” [6]. 

Descure, la fel ca Aristotel, consideră invidia un sentiment de bază, distingându-l de „competiție”, 

„un sentiment demn care apare într-o inimă nobilă și este cauzat de o dorință înaltă”.  

Cunoscutul psiholog al secolului XX, Леонтьев, considera emoțiile drept o reflectare „directă” a 

relației dintre motive (nevoi) și succes (adică la nivelul experienței și nu la nivel de reflexie) sau posibilitatea 

implementării cu succes a activității umane corespunzătoare. 

Această situație, presupune că o persoană are o anumită nevoie care nu este satisfăcută de condițiile 

predominante ale activității sale și se compară (nu întotdeauna la un nivel conștient) cu o altă persoană sau 

un grup de oameni care îi satisfac în mod liber (cu mai mult succes) nevoia (iar această nevoie cu caracter 

invidios este atribuită persoanei pe care o invidiază). 

Aceste condiții necesare pentru apariția unui sentiment de invidie nu sunt, totuși, suficiente, deoarece 

nu explică de ce, în unele cazuri, o persoană experimentează acest sentiment pentru „rivalul” său, iar în alte 

cazuri, nu. 

În apariția unui sentiment de invidie, o mare importanță o are comparația dintre sine și „rivalul”, 

efectuată de persoana invidioasă. 

Acțiunile active, permit unei persoane să se apropie de satisfacerea mai eficientă a nevoilor sale. 

Egalizarea poate fi realizată într-unul din următoarele moduri: fie devenind „la fel” cu adversarul tău, 

folosind toate capacitățile și abilitățile tale; fie prin a „diminua” adversarul în orice mod (a priva, de 

exemplu, de o proprietate prin luarea în posesie a acesteia, a-l priva de oportunitatea de a-și dezvolta 

talentele și abilitățile, etc.); sau prin a ucide adversarul, eliminând definitiv inegalitatea existentă. 

Motivul profund al apariției sentimentelor de invidie este tocmai frustrarea nevoii de împlinire de 

sine pozitivă, care are un impact pozitiv asupra vieții oamenilor din jur și conferă vieții unei persoane mult 

sens [3]. 

Prin urmare, este important să subliniem că lupta împotriva propriei invidii nu se limitează la 

dezvoltarea căilor personale de autoactualizare - lucrul care ar trebui să includă, într-un mod sau altul, o 

schimbare a relațiilor sociale care este fezabilă și posibilă pentru o persoană în direcția idealului dezvoltării 

societății, ceea ce presupune libera realizare de sine a unei persoane în favoarea autorealizării libere a alteia. 

Împreună cu înțelegerea invidiei ca sentiment ostil, atitudine ostilă față de cineva, există și o 

abordare mai largă, când invidia este privită ca un fenomen care se manifestă la trei niveluri: la nivelul 

conștiinței - conștientizarea poziției inferioare, nivelul experienței emoționale - un sentiment de enervare, 
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iritare sau furie datorat unei astfel de situații, și la nivelul comportamentului real - distrugere, eliminarea 

obiectului invidiei. 

Factorii care facilitează apariția invidiei pot fi împărțiți în externi și interni. Factorii interni care 

predispun la invidie sunt trăsăturile de personalitate precum egoismul și egocentrismul, vanitatea și ambiția 

excesivă. 

Factorii externi includ apropierea în poziția de statut dintre persoana invidiată și cea invidioasă. O 

persoană invidioasă, de regulă, își compară poziția și realizările, demnitatea cu statutul celor care stau 

îndeaproape pe scara socială. 

Considerarea invidiei, ca act dictat de nedreptatea socială, poate fi interpretată numai din punct de 

vedere psihologic, ceia ce înseamnă a se limita în mod deliberat la cadrul unei singure metode de cercetare. 

Făcând un efort de a oferi invidiei o interpretare psihanalitică cuprinzătoare, cercetătorii fac o greșeală 

considerabilă. În acest caz, măsurile politice menite să ofere tuturor cetățenilor șanse mai mult sau mai puțin 

egale pot aduce beneficii mai tangibile.  

De aici iau naștere doctrine politice precum egalitarismul (cererea de egalitate) și democrația, dorința 

de a răsturna „sistemul nedrept”, spre o egalizare universală, etc. Invidia unei țări pentru bogăția și 

prosperitatea altei țări duce la războaie de cucerire [5]. 

I. Kant, a împărțit invidia în invidie neagră (când invidiosul are dorința de a-l priva pe celălalt de 

bine) și pur și simplu rea-voință. Există și alte tipuri de invidie. Se discută, de exemplu, despre invidia „non-

malefică/ lipsită de rea-intenție”, atunci când o persoană vrea să posede ceea ce posedă cealaltă, dar în 

același timp nu se simte ostilă acesteia. Atât în invidia „malefică”, cât și în cea „non-malefică”, există dorința 

invidiosului de a elimina inegalitatea. Prezența invidiei malefice indică incapacitatea persoanei invidioase de 

a atinge nivelul la care se află cealaltă persoană; aceasta este o manifestare a neputinței sale. Un alt motiv 

pentru invidia „neagră” este „iluzia cauzală”, adică percepția unei persoane superioare ca fiind cauza 

propriilor eșecuri și umilințe. 

Unii autori evidențiază invidia depresivă, generată și de o situație umilitară, dar asociată cu un 

sentiment emergent de nedreptate. 

De asemenea, se evidențiază tipul de invidie admirabilă, „albă”, atunci când o persoană, invidioasă, 

nu simte sentimente ostile față de o persoană de succes. În acest caz, „invidia albă” poate fi chiar un 

stimulent pentru competiția cu o altă persoană (Aristotel a scris despre invidia competitivă). 

Este necesar să se analizeze critic situația actuală ori de câte ori există tentația de a subestima 

propriile capacități și a supraestima capacitățile altora. O persoană invidioasă ar trebui să acorde atenție 

propriilor sale avantaje, pe care nu le observă, fascinat de perfecțiunile unei alte persoane care îi provoacă 

invidie. Construirea stimei de sine și încrederea în sine sunt, în opinia lui Kutter, modalități de combatere a 

invidiei. Atunci o persoană își poate spune: dacă nu am ceea ce posedă această persoană, atunci am ceva ce 

nu are aceasta. Astfel, persoana se va raporta calm la originalitatea altuia, neavând senzația de a deveni la fel. 

Invidia observată la timp, poate fi depășită cu succes [2]. 

Coeziunea, ca stabilitate a structurii unui grup, capacitatea sa de a rezista forțelor care vizează 

slăbirea sau ruperea legăturilor interpersonale, este interpretată ca „o astfel de stare a grupului, care vine ca 

urmare a interacțiunilor crescute între membrii grupului, și, cu cât este mai mare frecvența interacțiunii dintre 

membrii grupului, cu atât este mai mare gradul de simpatie al acestora unul față de celălalt, cu atât este mai 

mare nivelul de coeziune și invers. Această formulare este foarte tipică pentru multe manuale de psihologie 

socială. Aceste ghiduri descriu multe tehnici pentru obținerea unor rapoarte de coeziune. Prin compararea 

coeficienților, psihologii caută să extragă anumite informații despre particularitățile cursului proceselor de 

dezvoltare intragrup. Majoritatea metodelor se bazează pe ipoteza că există o legătură directă între numărul, 

frecvența și intensitatea comunicațiilor dintr-un grup și coeziunea acestuia, prin urmare numărul și puterea 

opțiunilor reciproce pozitive sau negative, indică nivelul general al coeziunii. 

Sursele activității de grup și individuale, formarea atitudinilor, orientările valorice și normele - toate 

acestea, prin urmare, sunt considerate ca un derivat al nivelului de comunicare interpersonală și al colorării 

emoționale a comunicărilor. În această privință, coeficientul de coeziune a grupului este cel mai adesea 

definit ca fiind coeficientul împărțirii numărului de legături reciproce la numărul lor, teoretic posibil pentru 

un grup dat. Acest coeficient trebuia să reflecte intensitatea comunicării dintre membrii grupului. Cu toate 

acestea, revitalizarea contactelor interindividuale poate vorbi nu numai despre întărirea relațiilor de prietenie 

și de afaceri care vizează activitatea socială. 



 
 

121 

Rezultatele studiului au fost prelucrate secvențial, pentru fiecare test separat. În primul rând, au fost 

prelucrate formularele de testa ale metodei - diagnosticul climatului socio-psihologic al grupului. Rezultatele 

răspunsurilor au fost sistematizate ceea ce a făcut posibilă dezvăluirea următoarelor: 

Faptul că este invidie-antipatie, și nu invidie-descurajare, corelează pozitiv cu nivelul material al 

unei persoane, se explică, în opinia noastră, prin faptul că o persoană bogată ia bunăstarea materială ca atare, 

ceea ce face ca viața mai bună și îi face pe ceilalți să-i ia în calcul, ceea ce formează o anumită poziție de 

viață: „Cu cât am mai mult, cu atât am o valoare mai mare”. Cu toate acestea, dorința de a poseda mai mult, 

în lipsa resurselor necesare, se transformă într-o dorință și mai puternică de a lua, priva, neutraliza norocul și 

superioritatea unui concurent, însoțite de furie, iritare și ostilitate față de cei care au mai mult. 

Cu toate acestea, din studiul efectuat, folosind metoda diagnosticului climatului socio-psihologic a 

grupului, rezultă că climatul socio-psihologic din această echipă este nefavorabil, deși echipa are un statut 

socio-demografic mediu (nivel mai sus de medie al educației și al funcțiilor posedate), este caracterizat prin 

relații negative, care este confirmat de indicele calculat de coeziune a grupului (- 0, 5) și de atitudinea acestei 

echipe față de liderii care ocupă funcțiile de conducere, indicând coeficientul de corelație al calităților de 

lider și de afacere (+ 0,78), care este un indicator al unei atmosfere de afaceri, nefavorabile. Acest lucru 

sugerează că echipa este deloc coezivă, mai ales în cele mai importante domenii, cum ar fi munca, în general, 

starea echipamentului, uniformitatea ofertei locurilor de muncă, mărimea salariului, dorința de a lucra în 

continuare. 

Rezultatele răspunsurilor la întrebări au arătat că 64% dintre angajații chestionați au o atitudine 

negativă față de muncă și au invidie față de colaboratori sau colegi. 

În cazul subiecților, cu valori negative determinate, se constată prezența unui mediu nefavorabil în 

această echipă, unde există o organizare incorectă a muncii și toată lumea își îndeplinește atribuțiile în mod 

deficitar, efectuând minimul necesar pentru a nu fi pedepsiți la maxim. 

Deci, climatul psihologic reprezintă starea conexiunilor interpersonale și de grup din cadrul 

grupului/colectivului de muncă, reflectând o atitudine de afaceri, motivație a muncii și un grad de optimism 

social al personalului organizației. Atmosfera normală a acestor relații permite fiecărui angajat să se simtă ca 

parte a echipei, își asigură interesul pentru munca în echipă, încurajează o evaluare echitabilă atât a 

realizărilor și eșecurilor propriilor, cât și ale colegilor sau ale organizației în ansamblu, reducând la zero 

sentimentul de invidie. 

Climatul psihologic, scoate în evidență astfel de motive care nu sunt mai puțin eficiente decât 

recompensa materială și beneficiile economice: stimularea angajatul, îi provoacă o creștere sau scădere a 

energiei, entuziasmul muncii sau apatia, interesul pentru muncă sau indiferența. Acesta este efectul 

cumulativ al multor factori care afectează personalul organizației și determină în cele din urmă dorința 

angajaților pentru activități utile, inițiativă creativă, cooperare și solidaritate cu ceilalți. Climatul psihologic 

este o caracteristică psihologică complexă care reflectă starea relațiilor și gradul de satisfacție a personalului 

cu diferiți factori din viața echipei. 

Cercetările noastre arată că satisfacția cu colectivul de muncitori și activitatea de muncă în sine, 

depinde de mulți factori socio-psihologici, incluzând climatul psihologic din echipă și relațiile interumane, 

cu cât sunt mai bune, cu atât este mai mare satisfacția. 
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Rezumat. Calitatea în educație a fost cercetată foarte mult și, reieșind din aceasta termenul de 

calitate se dovedește a fi o noțiune foarte complexă și dinamică, nu are o definiție unanim acceptată. Acest 

termen este prezentat drept un obiectiv global de realizat dar și ca un obiectiv care scoate în evidență 

aspectul de valoare. 

Cuvinte-cheie: calitate în educație, calitatea învățământului, Total Quality Management etc. 

 

Abstract. Quality in education has been researched a lot and, based on this, the term quality proves 

to be a very complex and dynamic notion, it does not have a unanimously accepted definition. This term is 

presented as a global objective to be achieved but also as an objective that highlights the value aspect. 

Key words: quality in education, quality of education, Total Quality Management, etc. 

 

Calitatea în educație reprezintă indicatorul de bază al dezvoltării sociale și a calității vieții. 

Referindu-ne la societatea actuală care este o societate a cunoașterii și a informatizării, aceasta devine plină 

de oameni care produc și valorifică cunoașterea. Astfel, consecințele de bază a schimbărilor care au loc în 

întreaga societate, se bazează pe organizarea diferitor oportunități atât pentru societatea academică cât și 

pentru cei care interacționează cu aceasta. Din acest motiv tema privind calitatea în educație devine în 

prezent una destul de actuală și merită cea mai mare atenție din partea celor îngrijorați de educație și de 

problematica conducerii.  

Pe parcursul anilor, calitatea în educație a fost cercetată foarte mult și, reieșind din aceasta termenul 

de calitate se dovedește a fi o noțiune foarte complexă și dinamică, nu are o definiție unanim acceptată. 

Acest termen este prezentat drept un obiectiv global de realizat dar și ca un obiectiv care scoate în evidență 

aspectul de valoare [1, p.14].    

 Organizația Internațională de Standarde (ISO) în seria de standarde 9000 propune o definiție a 

termenului de calitate ca fiind un concept multidimensional care relevă cerințele de ordin general fiind 

aplicate sectoarelor din domeniul industriei și serviciilor educaționale [4, p.12]. 

 Chirilă V., definește termenul de calitate ca fiind ”un ansamblu de proprietăți și caracteristici ale unei 

entități care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesități exprimate și implicite” [3, p.10].  

Calitatea învăţământului este o noţiune complexă, fiecare dintre cei care utilizează acest termen 

introducând în conţinutul ei un sens nou, de multe ori personalizat. Acest sens este determinat de necesităţile, 

aşteptările, cerinţele faţă de şcoală, de beneficiarii ofertei educaţionale: cadrele didactice, elevii şi părinţii 

lor; instituţiile de învăţământ; societatea în ansamblu. Astfel, putem vorbi şi despre conceperea calităţii 

învăţământului în conformitate cu multitudinea beneficiarilor de servicii educaţionale.  

Calitatea în învăţământ depinde în mare măsură de perspectiva legilor organice ale învăţământului. 

În opinia clasicilor pedagogiei (Comenius I.A., Pestalozzi J.H., Herbart J.Fr.) proiectarea şi elaborarea unor 

programe de dezvoltare a calităţii învăţământului trebuie să pornească, având la bază legile fireşti ale 

învăţământului. Prima lege a învăţământului defineşte misiunea, scopul lui: învăţământul reprezintă o formă 

socială generală de dezvoltare a omului (formă generală de dezvoltare; formă socială de dezvoltare; formă 

de dezvoltare). A doua lege a învăţământului este legea periodizării dezvoltării, care exprimă corespunderea 

activităţii pedagogice perioadelor de vârstă, etapelor de criză în dezvoltare. A treia lege, care trebuie luată 

în considerare la proiectarea calităţii sistemelor de învăţământ, este legea domeniilor de organizare a 

sociumului (ea prevede pregătirea omului în sferele de activitate: politică, filozofie, religie, artă, ştiinţă, 

sănătate, cultură fizică şi sport, tehnologie, proiectare, armată, drept, finanţe, comerţ, producere materială). A 

patra lege vizează dependenţa între nivelul necesar de calificare pedagogică a cadrului didactic şi vârsta 

elevului [5, p.23].       
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Calitatea învăţământului poate fi abordată şi conform principiului determinismului, cunoscut în 

qualitologie – ştiinţă despre calitate, care elaborează teoria calităţii, teoria managementului calităţii, teoria 

evaluării calităţii sau qualimetria [14, p.123]. Acest principiu presupune unitatea calităţii procesului 

(activităţii) şi calităţii rezultatului. Or, când procesul este bine organizat şi realizat, se poate miza cu o 

anumită doză de probabilitate pe un rezultat bun. 

Calitatea învăţământului poate fi examinată la diferite niveluri, cum ar fi: calitatea însuşirii materiei 

de studiu la lecţie / temei / disciplinei în ansamblu; calitatea învăţământului la nivelul elevului / a clasei / 

şcolii / raionului / la nivel naţional (de ţară) / la nivel internaţional. Deşi problema calităţii educaţiei este 

tratată diferit, literatura de specialitate evidenţiază utilizarea mai frecventă a trei abordări de interpretare 

conceptuală. Prima abordare ţine de performanţele şi realizările pedagogiei, unde calitatea este tratată de pe 

poziţii tradiţionale, lăsând în afara vizorului multe aspecte ale calităţii, constituind o abordare cu mai puţine 

deschideri. A doua abordare absolutizează rolul unei direcţii a cunoaşterii ştiinţifice, absolutizându-se teoria 

managementului calităţii, dezvoltată în domeniul industrial. Reprezentanţii acestei abordări propun pentru 

sistemul de învăţământ forme şi metode de management al calităţii în baza concepţiei Total Quality 

Management (TQM) şi standardelor internaţionale ale calităţii ISO, familia 9000:2000. A treia abordare 

presupune folosirea realizărilor unui complex de ştiinţe pentru tratarea calităţii învăţământului, selectarea 

formelor şi metodelor de evaluare şi a celor manageriale. Ca rezultat al formării unei teorii multidisciplinare 

cu o structură conceptuală aşezată pe mai multe nivele, unde nivelul superior este reprezentat de teoriile şi 

ideile general-ştiinţifice (filozofie, teoria sistemelor), nivelul intermediar îl constituie teoriile şi ideile 

pedagogice, psihologice, qualimetrice, manageriale, nivelul inferior – teoriile speciale, cele didactice, 

axiologice, managementul educaţional etc. [12, p.19].  

Pentru elaborarea unei viziuni asupra calităţii învăţământului este raţională, în opinia noastră, 

acceptarea abordării a treia, incluzând în ea şi un şir de elemente din primele două. Un rol deosebit în acest 

context îl are marketingul educaţional şi analiza de nevoi, managementul timpului şi al priorităţilor, care 

trebuie să-şi găsească reflectare în proiectarea sistemului calităţii învăţământului în şcoli, subiecţi ai căruia 

vor fi nu doar elevii şi cadrele didactice, dar şcoala ca sistem social în ansamblu.  

Componentele conceptului de calitate în sistemul educaţional antrenează ansamblul acelor demersuri 

care îşi propun instituirea calităţii învăţământului prin: politicile existente la nivel naţional; iniţierea 

cercetărilor în perspectiva asigurării calităţii; implementarea sistemelor calităţii de către instituţiile de 

învăţământ, pentru aplicarea realizărilor qualimetrice în evaluarea calităţii obiectivelor şi proceselor 

pedagogice; încadrarea şi participarea instituţiilor de învăţământ în evaluarea şi autoevaluarea calităţii 

învăţământului.  

În acelaşi timp, putem menţiona că până la etapa actuală nu a fost elaborat un concept bine definit al 

calităţii în educaţie. Această lipsă de unitate este cauzată de faptul că nu se poate vorbi de o calitate a 

educaţiei “în sine”, ci în funcţie de valorile promovate în societate şi la nivelul organizaţiei şcolare; situaţia 

existentă definită de factorii contextuali şi situaţionali. În societatea contemporană învăţământul este 

conceput, tot mai mult, ca un domeniu de servicii specifice, care contribuie la formarea personalităţii omului, 

la transmiterea valorilor culturale.  

În ştiinţele pedagogice nu există o definire deplină şi incontestabilă a noţiunii „calitatea 

învăţământului”. Dificultatea constă în faptul că obiectul definirii este complicat, multiaspectual, 

multinivelar. Astfel, în raportul UNESCO „Despre situaţia în sistemul de învăţământ în lume”, de exemplu, 

se stipulează, că noţiunea „calitatea învăţământului” trebuie să includă: accesul la învăţământul formal şi 

continuarea lui; accesul la învăţământul superior; egalitatea posibilităţilor cetăţenilor la realizarea 

dreptului la învăţământ; asigurarea cu resurse; posibilitatea alegerii căii personale în sistemul de obţinere a 

studiilor; posedarea standardelor educaţionale. Prin urmare, calitatea învăţământului pare a fi mai curând 

asociată cu termenul capacitatea învăţământului în sensul de a satisface necesităţile reale ale sistemului 

social sau ale subiecţilor participanţi sau interesaţi, indiferent de faptul dacă acestea sunt conştientizate sau 

nu. 

Este important să subliniem, în consens cu opinia lui Lisievici P., că sintagma calitatea 

învăţământului se referă mai curând la un construct decât la un concept şi pare a desemna o mixtură 

dinamică de stări de fapt, percepţii şi reprezentări individuale şi colective, ceea ce face ca definirea sa prin 

gen proxim şi diferenţă specifică să fie extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă [10, p.26].  

Instituţiile de învăţământ universitar sunt organizaţii furnizoare de servicii educaţionale. Produsele 

oferite de învăţământul universitar sunt competenţa şi cunoaşterea - produse imateriale, furnizate societăţii 
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sub diverse forme:  

1. Pregătirea studenţilor pentru a se încadra în diverse domenii de activitate – transfer de 

competenţe prin intermediul absolvenţilor;  

2. Transfer de competenţă către organizaţii ale mediului socio-economic, în scopul generării noului 

şi creşterea competitivităţii acestora;  

3. Implicarea tinerei generaţii în viaţa societăţii – transfer de competenţă realizat prin implicarea 

directă în organisme ale comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale. 

Pe segmentul învăţământ, produsul final al universităţii nu este absolventul, ci dezvoltarea lui umană 

ca valoare adăugată, competenţa obţinută de acesta la terminarea studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat 

prin suma de abilităţi şi cunoştinţe dobândite, care îi permit acestuia să se încadreze în mod eficient şi să se 

realizeze într-un domeniu specific al vieţii social-economice, constată Buzărnescu S. [2, p.10-11].  

Calitatea este un indicator esenţial, o proprietate, prin care se deosebeşte un obiect, o persoană de 

altul (alta). Ea se poate manifesta sau poate lipsi din orice aspect al activităţii unei firme, instituţii sau chiar a 

unei comunităţi umane [13, p.17].  

Conştientizarea multiaspectuală, multi/interdisciplinară şi integrativă a calităţii conduce spre 

evidenţierea abordării ei etimologice. Astfel, cuvântul calitate provine de la latinescul qualitas, ceea ce 

înseamnă fel de a fi, fiind o derivată a cuvintelor “cum”, “care”, “ce proprietăţi posedă”. Aceasta indică că nu 

există o abordare unică a termenului dat. Argument convingător este explicaţia adusă în DEX al limbii române, 

unde se aduc următoarele semnificaţii ale termenului calitate: însuşire (bună sau rea); fel de a fi (bun sau rău); 

caracteristică pozitivă, însuşire bună, de valoare [6, p.128]. 

În literatura de specialitate se indică, cel mai frecvent, două abordări ale termenului calitate: 

abordarea filozofică şi abordarea de producere [4, p.38]. În abordarea filozofică noţiunea calitate se 

examinează în sensul de valoare, însuşire specifică; pe când în abordarea de producţie – ca rezultat al 

procesului de producţie. Sub aspect filozofic sunt cunoscute conceptele lui Platon, Democrit, Aristotel, 

Hegel (teoria metamorfozei cantităţii în calitate). Calitatea a evoluat preponderent în sfera producţiei şi are 

istoria sa, dispunând de metodele sale specifice pentru a obţine şi ameliora sau schimba starea existentă.  

În contextul celor menţionate, Поташник М. conchide că, în general, calitatea poate fi prezentată 

drept obiectiv global de realizat; obiectiv care accentuează preponderent aspectul de valoare şi mai puţin pe 

cel cantitativ; obiectiv particular, împreună cu alte obiective, ca eficienţă, eficacitate, echitatea, transparenţa 

rezultatelor, funcţionarea unui sistem; obiectiv şi/sau ansamblu de reguli, norme; o atitudine şi/sau un 

comportament; o valoare; o stare de spirit [15, p.27]. 

Rezultatele analizei conceptuale a termenului calitate, specificul acestuia înglobează conştientizarea 

multiaspectuală, multi/interdisciplinară şi integrativă a calităţii. Analiza ilustrează că, calitatea se manifestă 

în procesul şi produsul educaţional. Aşadar, produsul universităţii sunt absolvenţii, care capătă studii (de 

calitate bună sau proastă). Dar, „furnizarea de absolvenţi” de către universitate poate să apară ca o analogie 

ambiguă, deoarece învăţământul şi educaţia apare ca o bandă de producţie, care furnizează în întregime ciclul 

său pentru a obţine produse conform unor standarde bine determinate. Astfel de proces nu poate fi aplicat în 

învăţământ, deoarece este imposibil să „produci” elevi la orice standarde solicitate. Considerarea absolventului ca 

produs diminuează complexitatea şi integritatea procesului de învăţământ, unitatea fiecărui subiect al educaţiei. 

Astfel, concepem învăţământul şi educaţia ca serviciu, nu ca o bandă rulantă de producţie. Între procesul de 

învăţământ/educaţie şi procesul de producţie există diferenţe esenţiale [11, p. 26; 12, p.19].  

Cojocaru V.Gh. susţine că orice caracteristică de calitate a unui serviciu este mult mai greu de definit 

decât pe cea a unui produs, deoarece serviciul include numeroase elemente subiective; cauzele calităţii 

inferioare sunt diferite în cazul serviciilor, comparativ cu cel al produselor; necalitatea produselor este o 

consecinţă a materiei prime sau a proiectării şi tehnologiei greşite, dar şi a nerespectării specificaţiilor; 

calitatea slabă/proastă a serviciilor este rezultatul modului de lucru al angajaţilor sau al atitudinii lor 

(indiferenţa, lipsa pregătirii şi a interesului) [4, p.15].  

Din perspectiva experienţei cotidiene, depistăm următoarele definiţii ale calităţii învăţământului:  
1. reducere la calitatea instruirii elevilor, care au absolvit şcoala în perioada respectivă cu note 

bune şi foarte bune, exprimată în %;  

2. calitatea instruirii şi educaţiei, pusă totalmente pe responsabilitatea şcolii;  

3. gradul de dezvoltare a personalităţii;  

4. nivelul de pregătire a absolvenţilor şcolii pentru încadrarea în viaţă, muncă, viaţa familială, 

continuarea studiilor etc.   
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În alte cazuri calitatea învăţământului se tratează ca un anumit nivel de cunoştinţe, priceperi şi 

deprinderi, dezvoltare intelectuală, fizică şi morală, pe care l-au atins absolvenţii instituţiei de învăţământ în 

conformitate cu obiectivele educaţionale planificate [4, p. 19], calitatea fiind raportată la obiectivele 

operaţionale.  

Панасюк В. examinează calitatea învăţământului drept o mulţime de proprietăţi, care condiţionează 

aptitudinea lui de a realiza obiectivele înaintate de societate pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii 

sub aspectele ei de instruire, educaţie, exprimare a calităţilor sociale, psihologice şi fizice [54, p.17]. Apar 

însă probleme de dificultate în a înţelege, care sunt izvoarele din care practicianul poate afla “obiectivele 

înaintate de societate”, dezvoltarea personalităţii fiind o rezultantă, caracteristică generalizată şi integrală în 

comparaţie cu instrucţiunea şi educaţia.  

În accepţiunea lui Lisievici P., calitatea învăţămîntului  este un construct care acoperă o relaţie 

complexă; nu este un „produs”; nu poate fi estimată prin „calitatea produselor”; are legătură cu 

satisfacerea unor nevoi latente; nu se poate măsura, ci se poate descrie şi aprecia [10,  p.77-78]. În acest 

context este evident faptul că, deşi unele sau altele dintre aspectele, legate de calitatea învăţământului, pot 

constitui obiect al măsurării, calitatea învăţământului în ansamblu va fi abordată şi prin alte tipuri de 

demersuri evaluative, cum ar fi aprecierea sau judecata expertă. Tot aici mai menţionăm că, dacă încercăm 

să definim calitatea învăţământului de o manieră care să-i confere specificitate faţă de conceptele deja 

consacrate, cum ar fi eficacitatea sau eficienţa, trebuie să constatăm că demersuri evaluative adecvate 

acestora din urmă şi tradiţional clasificate sub titlurile larg utilizate “evaluare de proces” sau “evaluare de 

sistem” se dovedesc dificil de utilizat. În scopul racordării la sistemul de indicatori comuni şi sistemele 

internaţionale de referinţă, cercetătorii pun în circuitul ştiinţific, de rând cu sintagma calitatea 

învăţământului, sintagma calitatea educaţiei. Din această perspectivă, este adecvată analiza unor definiţii 

care dezvăluie esenţa noţiunii calitatea educaţiei.    

Noţiunea calitatea educaţiei se defineşte ca ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu şi 

ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum standardele de calitate 

[8, p.79]. Calitatea în educaţie are drept scop realizarea paradigmei participative, adică trecerea de la modelul 

fabricii (produs standard, obedienţă, conformitate, măsurare, sarcini elementare, eliminarea defectelor ş.a.) la 

modelul familia care oferă sprijin (aşteptări faţă de toţi, afecţiune şi grijă ş.a.), afirmă Dragomir G. [7, p. 

134]. 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai 

completă şi utilă dezvoltare [9, p.49]. În acest context, se evidenţiază că conţinutul concepţiei de calitate este 

dependent de valorile societăţii în care funcţionează sistemul educaţional, de scopurile şi criteriile politicii 

educaţionale; de existenţa mulţimii de valori (democraţia, umanismul, echitatea ş.a.). În consecinţă, 

observăm că definiţia calităţii în educaţie este determinată de concepţia generală despre educaţie. Calitatea 

educaţiei este condiţionată de două componente complementare: a) cerinţe / oferta de învăţare / educaţie (pe 

progres) care presupune diversitatea ofertelor educaţionale, adecvarea lor la solicitările elevilor, părinţilor, 

comunităţii; calitatea ofertelor educaţionale (program de studii, condiţii, realizare); accesul la ofertele 

educaţionale ale şcolii; calitatea deservirii (interacţiunea profesorilor – elevilor, comunicarea, 

colaborarea/conducerea pedagogilor; b) „produsul final” (rezultatele) – absolventul – ce este, cum este, ce 

ştie şi poate face, ce reprezintă [4, p. 17].  

Calitatea învăţământului se află în concordanţă cu standardele educaţionale, care constituie o 

sintagmă frecvent utilizată în legătură cu calitatea acestuia, mai ales în contextul dezbaterilor privind 

scăderea nivelului învăţământului, dar şi în cadrul unor documente oficiale, cuprinzând rezultatele unor 

demersuri de evaluare. Cel mai frecvent sunt utilizate două accepţiuni: nivelul de excelenţă necesar realizării 

unor scopuri determinate; modelul sau etalonul de acceptat sau aprobat, în raport cu care s-ar putea stabili o 

măsură sau formulă, o judecată. Definiţiile şi abordările evidenţiate reprezintă o tratare şi concepere 

multiaspectuală, multi/interdisciplinară şi integrativă a conceptului de calitate a învăţământului în instituţiile 

universitare. În contextul analizelor operate, putem formula următoarea definiţie de lucru: calitatea 

învăţământului este un construct care acoperă o realitate complexă, incluzând elemente factuale, explicaţii, 

percepţii, reprezentări şi atitudini, al căror obiect este constituit de gradul în care sistemul social şi sistemul 

de învăţământ conştientizează şi îşi satisfac reciproc nevoile manifestate sau latente.  

Definirea conceptului calitatea învăţământului ca un construct permite utilizarea lui în cadrul 

instituţiilor universitare. Pentru fiecare şcoală o primă condiţie a realizării calităţii este definirea principiilor 

atribuite noţiunii de calitate. Demersul calitate poate fi definit prin următoarele principii generale, atribuite 
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sistemului educaţional: principiul conformităţii sau orientării spre beneficiar; principiul previziunii; 

principiul evaluării; principiul managementului participativ; principiul căutării excelenţei. Calitatea 

învăţământului determină, în ultimă instanţă, calitatea vieţii şi sănătatea comunității [Ibidem, p.20-24].  
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Rezumat. Viitorul unei persoane, depinde în mare măsură de corectitudinea educației unui 

adolescent, de socializarea corectă a personalității acestuia, de impactul său asupra societății în momentul 

formării personalității. Mass-media și mijloacele tehnice au o influență importantă asupra acestui proces. În 

societatea actuală, adolescenții preferă să petreacă mai mult timp, jucând jocuri video în loc să citească 

cărți, cu prietenii virtuali în loc să comunice în direct cu familia și semenii. Problema constă în faptul că 

este dificil să ne asigurăm, că instrumentele tehnice și sistemele de informații pe care copiii le folosesc, sunt 

productive și utile. 

Cuvinte cheie: Educație, Sisteme informaționale, Personalitate. 

 

Abstract. A person's future largely depends on the correctness of a teenager's education, on the 

correct socialization of his personality, on his impact on society at the time of personality development. The 

media and technical means have an important influence on this process. In today's society, teenagers prefer 

to spend more time playing video games instead of reading books, with virtual friends instead of 

communicating live with family and peers. The problem is that it is difficult to make sure that the technical 
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tools and information systems that children use are productive and useful. 

Key words: Education, Information systems, Personality. 

 

Dintre toate problemele cu care s-au confruntat oamenii pe parcursul istoriei umane, poate cea mai 

confuză este misterul naturii umane în sine. Căutarea soluției a fost orientată în toate direcțiile, prezentând  

diferite concepte, dar un răspuns clar și precis nu a fost încă obținut. Dificultatea esențială este că există atât 

de multe diferențe între noi. Oamenii diferă nu numai prin aspectul lor, ci și prin acțiunile sale, care sunt 

adesea extrem de complexe și imprevizibile. Dintre toți oamenii de pe planeta noastră, nu veți găsi doi exact 

la fel. Aceste diferențe enorme fac dificilă, dacă nu chiar imposibilă, rezolvarea problemei stabilirii a ceea ce 

unește membrii rasei umane. 

Educația este un proces de impact sistematic și intenționat asupra unei persoane, asupra dezvoltării 

sale spirituale și fizice pentru a o pregăti spre activități productive, sociale și culturale. Însă creșterea nu este 

un proces separat, ci este indisolubil legată de instruire și educație, deoarece aceste procese vizează o 

persoană în ansamblu. 

Există opinia că în momentul de față una dintre principalele probleme ale educației este lipsa unui 

mediu omogen de educație. Modul tradițional de viață (familial, social, național) cu valorile sale spirituale și 

morale este treptat distrus. Condițiile de viață se schimbă, dar cerințele pentru educație rămân aceleași [4]. 

Adaptarea provoacă stres psihologic, care crește, dacă copilul nu este în măsură să ia vreo decizie. 

Unitatea, integritatea personalității este distrusă, conștiința „îngheață” și se desparte în două. Numărul total 

de nevroze și alte boli mintale din copilărie este în creștere. Mulți experți cred că o astfel de atitudine față de 

lumea din jur, în cadrul generației tinere, este formată de influența pe scară largă a mijloacelor tehnice asupra 

psihicului adolescenților. Exemple de fenomene cu impact negativ, includ jocuri video violente, filme care 

conțin scene de violență absolută, abuz, pornografie, etc. 

Un adolescent uită cu ușurință că viața reală este diferită de ceea ce vede pe ecran. Ca urmare, apare 

o asigurare nemotivată, care duce la consumul de droguri și alcool, cauzată de dorința de a uita, relaxa, 

incapacitatea de adaptare și, în cele din urmă, la sinucidere. În prezența mai multor medii, baza 

fundamentelor pedagogiei este absentă - cerințele uniforme pentru educat, ceea ce duce în cele din urmă la 

abandonul copilului, la libertatea de a alege, pe care copilul sau adolescentul, datorită vârstei sale, le 

transformă întotdeauna în detrimentul său, căutând plăcere și beneficii personal, distrugându-și 

personalitatea. 

Cheia către oricare adolescent constă în a învăța cum să se comunice cu ei și se negocieze. Este 

necesar să fie demonstrat respectul pentru soluțiile și ideile lor, formându-i sentimentul siguranței că copilul 

își poate rezolva singur problemele. 

Adolescenții se confruntă cu o presiune extraordinară din partea societății și a școlii. Ei trebuie să 

obțină note bune, să decidă despre viitoarea lor profesie și să meargă la facultate. Uneori, copiilor li se cere 

să se decidă referitor la viitoarea carieră, de la vârsta de 15 ani și să aleagă calea vieții pe care doresc să o 

urmeze. Acesta este un moment important pentru dezvoltarea socială și fizică, când copiii încep să se 

adâncească la esența relațiilor, trec de la copilărie la maturitate și sunt determinați cu prioritățile vieții [1]. 

De asemenea, trebuie amintit că procesul de separare (separarea finală de mamă) este finalizat la o 

vârstă de tranziție. Inevitabil, se pune problema granițelor și a teritoriului propriu. Adolescenții, care dețin 

deja puterea, nu au experiență și cunoștințe. 

Merită să ne amintim despre factorii externi care afectează creșterea rațională a unui adolescent. 

Situația socio-politică și economică din țară, conflictele militare, dezastrele provocate de om și de mediu, 

crimele rampante, beția, dependența de droguri, desfrânarea, creează cerințe speciale în ceea ce privește 

educația spirituală, morală și volitivă. Suprasolicitările psihologice și tentațiile afectează cel mai mult 

generația tânără, care nu are experiență de viață și imunitate stabilă la agresivitate și violență în lumea 

înconjurătoare. 

Nu mai puțin important este faptul că toate cele de mai sus sunt difuzate în mod regulat prin 

intermediul sistemelor moderne de comunicații și informații. 

Introducerea mass-media în procesul de educație, computerizarea - toate acestea sunt un factor 

suplimentar care ne obligă să acordăm o atenție sporită educației spirituale, morale și volitive, sănătoase. 

Formarea unei persoane ca personalitate necesită de la societate o îmbunătățire constantă și 

organizată conștient a sistemului de educație socială, depășind formele stagnante, tradiționale, formate 

spontan. O astfel de practică de transformare a formelor existente de creștere este de neconceput fără să ne 
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bazăm pe cunoașterea științifică și teoretică psihologică a legilor dezvoltării copilului în procesul 

ontogenezei, deoarece fără a ne baza pe astfel de cunoștințe, există pericolul apariției unui voluntarism, 

influență manipulativă asupra procesului de dezvoltare, distorsionarea naturii sale umane adevărate, 

tehnicism în abordarea omului. 

Dar formarea socio-istorică a personalității nu este o reflectare pasivă a relațiilor sociale. Acționând 

atât ca subiect, cât și ca rezultat al relațiilor sociale, personalitatea se formează prin acțiunile sale sociale 

active, transformând în mod conștient atât mediul înconjurător, cât și pe sine însuși în procesul activității 

țintite. Creșterea interactivității mass-media (de la presa scrisă, de la radio și televiziune la Internet) este de o 

importanță deosebită aici [4]. 

Integrarea acestor sisteme informaționale în procesul de creștere a început cu mult timp în urmă. 

Mulți ani, cu ajutorul acelorași basme, copiii se obișnuiesc cu faptul că binele triumfă întotdeauna asupra 

răului; televiziunea a oferit copiilor și adolescenților posibilitatea de a viziona și chiar de a participa la 

diferite programe științifice; tehnologiile informaționale permit părinților să controleze timpul pe care copilul 

îl poate petrece în fața monitorului atât cu beneficii, rezolvând diferite teste interactive sau citind cărți și 

articole de pe Internet, și distrându-se, discutând cu prietenii. 

În ceea ce privește relația dintre educație și sistemele informaționale incluse în acest proces, 

continuitatea lor poate fi urmărită în absolut totul. Procesele de învățare și educație din societatea modernă 

devin într-un anumit fel imposibile fără utilizarea mijloacelor tehnice. Cerințele pentru elevii școlilor, 

colegiilor tehnice și universităților sunt atât de mari, încât uneori sursele de informații propuse devin 

insuficiente pentru a atinge obiectivele stabilite. Posturile științifice de televiziune, Internetul, față de care 

nivelul de încredere, din motive obiective, este minim din partea profesorilor - dezvoltarea programelor 

computerizate de simulare, se dovedesc a fi uneori chiar mai utile decât sursele tradiționale de informații, 

datorită clarității și vitezei datelor obținute. 

În dezvoltarea personală a unui adolescent, în formarea calităților caracterului său, în dezvoltarea 

unor trăsături precum inițiativa și disciplina; dorința și capacitatea de a înțelege alte persoane și exigența față 

de sine și ceilalți; capacitatea de a gândi, cântări și acționa; curajul, disponibilitatea de a-și asuma anumite 

riscuri și precauție - în cadrul acestora, într-un fel sau altul, pot fi importante nu numai familia, oamenii din 

jurul copilului, pedagogii, ci și sursele mass-media. 

Acest lucru se datorează faptului că multimedia modernă (jocuri și programe pe calculator, filme, 

tendințe muzicale) arată adesea viața așa cum este ea. În ciuda cruzimii prezente aici, aceasta îi învață pe 

copii să aleagă calea cea mai bună în viață. Într-adevăr, în viața reală, nimeni nu a anulat cruzimea și violența 

și, oricum, copiii adesea le întâlnesc în calea sa. Sarcina părinților în acest caz este de a ajuta copilul să facă 

o alegere umană, semnificativă, lipsită de orice negativitate. 

Sistemele informaționale de procesare a cunoștințelor, inclusiv sistemele expert, încorporează 

cunoștințele necesare pentru ca inginerii, avocații, oamenii de știință să dezvolte sau să creeze un nou produs. 

Sarcina lor este de a crea noi informații și noi cunoștințe. De exemplu, stațiile de lucru specializate existente 

pentru inginerie și proiectare științifică contribuie asupra nivelului ridicat de dezvoltare tehnică. În 

programul de studiu, un exemplu de sistem de procesare a cunoștințelor este procesul de redactare de către 

studenți a tezelor, referatelor, compilarea sarcinilor proprii, teste, chestionare, etc. [2]. 

În procesul de instruire și educație, sistemele informaționale sunt indisolubil legate de utilizarea 

activă a unei varietăți de mijloace tehnice de instruire.  

MTI, se referă la sisteme, complexe, dispozitive și echipamente utilizate pentru prezentarea și 

prelucrarea informațiilor în procesul de învățare pentru a spori eficiența acestuia [5]. 

Conform scopului funcțional, mijloacele tehnice de instruire sunt de obicei împărțite în trei clase 

principale: informație, control și instruire. 

În principal, din categoria MTI audiovizuale fac parte: radio, cinematografie educațională și 

televiziune educațională, proiecție statică și echipamente lingofonice. Aceste instrumente sunt utilizate atât 

pentru a prezenta informații educaționale într-o anumită etapă de instruire (prelegere, ciclul prelegerilor), cât 

și pentru a spori claritatea informațiilor studiate în diferite forme de activitate educațională. Mijloacele 

audiovizuale pot fi folosite cu succes și pentru autoinstruire.  

MTI de control sunt concepute pentru a determina gradul și calitatea stăpânirii materialului 

educațional. Astfel de dispozitive sunt utilizate în toate fazele ciclului de instruire. Controlul este o parte 

integrantă a procesului de învățare; îndeplinește funcția de feedback între elev și profesor. Principalele forme 

de control, implementate cu ajutorul controlului tehnic, sunt controlul actual al asimilării de către elevi a unei 
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anumite cantități de material educațional și controlul final într-o anumită etapă a procesului educațional. MTI 

de control sunt individuale și de grup și diferă în ceea ce privește tipul de programe de formare și metodele 

de introducere a răspunsului elevului. Astfel de mijloace sunt de complexitate variabilă: de la cele mai 

simple carduri, casete și bilete de control automatizate până la mașini speciale de control electronic și 

computere, inclusiv. Cele mai avansate dispozitive de control utilizează programe de instruire ramificate cu 

un răspuns construit. Cu controlul automat al calității asimilării materialului, profesorul este în mare parte 

eliberat de operațiunile consumatoare de timp inerente metodelor convenționale de sondaj, ceea ce îi permite 

să acorde o atenție sporită aspectelor creative ale predării și muncii individuale cu elevii. Controlul devine 

mai regulat, mai fiabil, mai economic (în termeni de consum de timp). În instituțiile de învățământ superior 

și secundar, se utilizează săli de clasă sau auditoriile, echipate cu dispozitive de control, cu ajutorul cărora 

profesorul are capacitatea de a gestiona procesul de control și de a obține datele statistice necesare privind 

calitatea asimilării materialului [2]. 

Capacitățile didactice ale pedagogilor, precum și ale celor care supraveghează MTI, sunt determinate 

de gradul de perfecțiune al programelor în cadrul cărora acestea sunt implementate. Programele și MTI sunt 

interconectate organic și se completează reciproc. Oricât de perfecte ar fi MTI-urile, fără un program adecvat 

dezvoltat pe baza principiilor teoriei învățării și luând în considerare realizările din domeniul materiei 

studiate, își pierd valoarea didactică și devin ineficiente în controlul cunoștințelor. În același timp, orice 

program de antrenament perfect, necesită un dispozitiv cu date tehnice ridicate pentru implementarea 

acestuia. Sistemele automate de instruire (SAI) satisfac cel mai pe deplin cerințele pentru MTI. SAI este un 

set interconectat funcțional de subsisteme de suport educațional, informațional, matematic și ingineresc bazat 

pe tehnologia computerelor, conceput pentru a optimiza procesele de învățare sub diferite forme și care 

lucrează într-un mod de utilizare colectivă dialogată. SAI face posibilă utilizarea vitezei unui computer, 

capacitatea sa de a stoca o cantitate mare de informații, capacități logice, acces de la distanță la matrice de 

informații, capacitatea de a acumula și prelucra materiale statistice despre procesul educațional cu nivelul 

necesar de generalizare. Utilizarea SAI în procesul educațional face posibilă rezolvarea unui număr de 

probleme fundamentale ale pedagogiei, dintre care principalele sunt individualizarea predării în condițiile 

educației de masă; dezvoltarea activității creative și a abilităților elevilor pentru activitatea cognitivă; 

unificarea materialului educațional și metodologic în legătură cu posibilitatea deschisă de „replicare” a 

experienței celor mai buni profesori. Dotarea locului de muncă educațional cu un dispozitiv pentru afișarea 

informațiilor pe un tub catodic (afișaj) vă permite organizarea unui dialog cu un computer, aproape de forma 

naturală de comunicare dintre elevi și un profesor [3]. 

Utilizarea integrată a tuturor tipurilor de MTI creează condiții pentru rezolvarea sarcinii principale a 

instruirii - îmbunătățirea calității formării în conformitate cu cerințele progresului științific și tehnologic 

modern. 

Deci, din punctul de vedere al procesului de educație, utilizarea MTI poate fi numită practic de 

neînlocuit. În ciuda faptului că mulți profesori pun adesea la îndoială fiabilitatea datelor preluate de pe 

internet, studenții și liceenii continuă să le folosească în mod activ. Uneori, această atitudine față de sursele 

moderne de informații este prea părtinitoare. Astăzi există un număr imens de site-uri enciclopedice create cu 

participarea unor oameni de știință renumiți; la multe programe educaționale de televiziune și radio, participă 

profesori ai unor universități cunoscute, doctori în științe, etc. În plus față de tot ceea ce s-a spus, utilizarea 

MTI este mai preferabilă din partea adolescenților datorită vizibilității lor sporite, accesului rapid și 

convenabil la informațiile necesare, precum și a unei oportunități semnificative de a reduce timpul de căutare 

și procesare a datelor de informație [5]. 

În ceea ce privește procesul de educație, aici, datorită conservatorismului său, mulți părinți preferă 

utilizarea unor metode mai tradiționale (citirea cărților în loc de vizionarea adaptărilor de ecran ale lucrărilor, 

o bibliotecă în loc de Internet, jocuri educative și puzzle-uri în locul jocurilor video  răspândite acum) [1]. 

Astfel de metode parentale au cu siguranță mai multe avantaje decât dezavantaje. Citirea cărților, de 

exemplu, este excelentă pentru dezvoltarea memoriei, imaginației și a altor procese cognitive. Cu toate 

acestea, trebuie amintit că progresul și știința nu stau pe loc. Avansarea constantă în diferite sfere ale 

activității umane necesită reflectarea ei, în timp util, în manuale. Dar actualizarea datelor în surse de text este 

mult mai lentă decât în aceleași resurse ale rețelei globale. 

Pe lângă jocurile moderne și aplicațiile de divertisment, construite pe principiul comportamentului 

inuman și crud al eroilor săi, dezvoltatorii moderni lansează nu mai puține aplicații cognitive și de dezvoltare 

care îi obligă pe utilizator să efectueze în mod continuu anumite operații mentale [3]. 
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Părinții pot fi adesea convinși în privința copiilor săi că mijloacele moderne de procesare a 

sistemelor informaționale, achiziționate pentru ei, vor fi utilizate exclusiv în scopuri educative bune. Cu toate 

acestea, acest lucru nu este întotdeauna cazul perfect. Treptat, copiii se obișnuiesc să petreacă timp la 

computer sau în fața ecranului televizorului, mai degrabă decât cu scopuri cognitive. Dar chiar și dintr-o 

situație similară, s-a găsit o modalitate de soluționare atunci când se utilizează aceleași programe specializate 

care nu permit copilului să utilizeze toate funcțiile computerului fără a finaliza mai întâi anumite tipuri de 

sarcini (teste ale oricărui subiect, citirea textelor, răspunsul la întrebări și altele). 

După ce am studiat fiecare dintre componentele cheie ale conceptului de „sistem informațional”, 

devine clar că acesta este un set interconectat de mijloace, metode și personal utilizat pentru a stoca, prelucra 

și emite informații pentru a atinge obiectivul. 

În societatea modernă, sistemele informaționale includ toate sursele și metodele de transmitere a 

informațiilor: computere, echipamente de televiziune și radio, comunicații prin satelit și mobil, resurse 

educaționale tipărite, etc. 

Există multe clasificări ale sistemelor informaționale prezentate de diferiți autori. Unele dintre ele 

sunt utilizate exclusiv în scopuri specializate, profesionale (sisteme informatice la nivel tactic - monitorizare, 

administrare, control, luarea deciziilor; sisteme informaționale strategice - formularea obiectivelor, 

planificare strategică; sisteme informaționale la nivel operațional (operațional) - contabilitate, depozite 

bancare, procesarea comenzilor, înregistrarea biletelor, plata salariului), în timp ce altele pot fi accesate și 

utilizate în mod activ de majoritatea oamenilor, în viața de zi cu zi (sistem informațional al specialiștilor - 

automatizarea biroului, procesarea cunoștințelor, inclusiv sisteme expert). În ciuda numelui său, acesta din 

urmă poate fi util nu numai în birou, ci și în plan curricular. 

Toate aceste mijloace de comunicare sunt capabile să transmită informații în conformitate cu diferite 

principii, dar există o componentă comună fiecăruia dintre ele. Studiind cu atenție conceptul de „sistem 

informațional”, observăm că acesta este: „... un set de instrumente, metode și personal ...”. Componenta 

cheie a oricărei facilități de comunicare este personalul care operează această facilitate, precum și publicul 

căruia îi sunt destinate informațiile transmise. 

Aceasta înseamnă că există o interacțiune inevitabilă între mijloacele de comunicare și persoană. 

Diferite mijloace tehnice sunt folosite de oameni în multe sfere ale vieții lor. După cum sa menționat deja, 

procesul de învățământ este întotdeauna asociat cu instruirea și educația. Prin urmare, în domeniul educației, 

sunt utilizate în mod activ așa-numitele mijloace tehnice de instruire, care fac posibilă transmiterea 

informațiilor didactice într-un mod accesibil și atractiv formabililor. În multe instituții de învățământ sunt 

prezentate mijloace tehnice precum echipamente audiovizuale, internet, proiecție statică, echipamente 

lingvistice, etc. Toate acestea permit realizarea procesului de învățare nu numai interesant, ci și posibilitatea 

studierii independente a materialului, având în vedere cantitatea exhaustivă de informații prezentate și 

claritatea. 

În afară de instruire, MTI sunt, de asemenea, capabile să ofere controlul materialului achiziționat în 

toate fazele ciclului educațional, fiind concepute pentru a determina gradul și calitatea stăpânirii materialului 

educațional. Controlul este o parte integrantă a procesului de învățare; îndeplinește funcția de feedback între 

elev și profesor. 

În ceea ce privește educația morală a adolescenților, aici sistemele informaționale nu pot fi 

întotdeauna, exclusiv, utile. Dacă utilizarea mijloacelor de comunicare devine imposibil de a fi controlată de 

părinți, atunci efectul pe care aceste sisteme îl vor avea asupra utilizatorului va depinde de alegerea personală 

a adolescentului. Din păcate, alegerea nu se face întotdeauna în favoarea programelor educaționale și de 

dezvoltare, a training-urilor, testelor, forumurilor,  etc. Părinții ar trebui să aibă grijă să urmărească ce jocuri 

preferă copiii lor, ce programe și filme urmăresc, ce fel de muzică preferă să asculte. Doar în prezența 

controlului este posibilă utilizarea rațională și productivă a sistemelor informaționale pentru a educa o 

personalitate umană și complet dezvoltată a unui adolescent. 
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Rezumat. Autoarea prezintă tehnici, sarcini practice de dezvoltare a creativității preșcolarilor, 

precum și rezultatele cercetării practice a creativității preșcolarilor. 

Cuvinte cheie: creativitate; tehnici și probe practice de dezvoltare a creativității 

 

Abstract. The author presents techniques, practical tasks for developing the creativity of 

preschoolers, as well as the results of the practical research of the creativity of preschoolers. 

Key words: creativity; techniques and practical tests for the development of creativity. 

 

 

Introducere  

Creativitatea reprezintă factorul esențial al progresului și cheia rezolvării problemelor tot mai 

complexe cu care se confruntă omenirea, ea fiind în același timp o necesitate de ordin personal a individului, 

în vederea autorealizării și promovării eului, dar și o nevoie socială, care asigură supraviețuirea unui popor, a 

speciei umane în ansamblul ei. 

Problema creativității abordată, în diferite moduri, de curente și școlii de psihologie, numeroasele 

teorii arătând că esența procesului creativ poate fi nuanțată și reinterpretată. Creativitatea a constituit, însă, o 

provocare pentru toate școlile psihologice care au abordat-o ca pe o ramură de sine stătătoare, în 

conformitate cu conceptele lor fundamentale. 

 

Metodologia cercetării  

 Obiectivele propuse sunt de fundamentare psihopedagogică, ştiinţifică şi metodologică: 

 Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a copiilor. 

 Dezvoltarea capacităţilor de exprimare plastică a trăirilor sufleteşti utilizând valenţele 

imaginaţiei şi creativităţii. 

 Demonstrarea iniţiativei în abordarea practică şi descoperirea soluţiilor de valorificare a 

materialelor. 

Cercetarea este realizată pe un eșantion de 20 de preșcolari.  

Metode și instrumente utilizate 

Cercetarea este de tip experimental, dar şi practic-aplicativă. Metodele de crecetare folosite sunt 

următoarele: 

Eşantionarea. Cercetarea este făcută pe două eşantioane – cele două grupe de grădiniţă aflate în medii 

diferite (urban, rural) – cea din mediul rural fiind cea asupra căreia voi interveni pentru dezvoltarea 

creativităţii. 

Cercetarea propriu zisă are trei faze esenţiale: 

  faza prealabilă sau aplicare a testului iniţial de cunoştinţe al copiilor. 
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  faza administrării învăţării creative a elementelor de limbaj plastic şi a conţinutului disciplinei. 

  faza de înregistrare a rezultatelor sau testarea finală a creativităţii (flexibilitate, originalitate, 

fluenţă). 

Observaţia este metoda care a ajutat la culegerea datelor suplimentare în legătură cu diverese aspecte 

ale celor investigate. Acestea au fost inregistrate cât mai exact, fără interpretări şi am folosit „Lista de 

control” pentru notare. 

Convorbirea – interviul. Am folosit metoda în discuţiile intenţionate cu copii despre opinii, dorinţe, 

interese, aspiraţii am folosit-o mai ales în momentul organizării expoziţiei cu desenele realizate de ei. 

Analiza produselor activităţii elevilor este metoda prin care am pus în evidenţă relevarea unor 

trăsături ale personalităţii copiilor prin prisma muncii lor: desenele, picturile. 

Tehnici statistice. Am  înregistrat testele aplicate în tabele de măsurare şi comparare, am realizat un 

grafic din care reiese progresul grupei experimentale. 

Testul – Testul E.P.Torrance (diagnostichează potenţialul creativ şi diferenţiat), proba brainstorming,  

testul  forme geometrice. 

 

Rezultate 

Aspecte concrete ale aplicării cercetării la grupa experimentală. 

Pentru a desfăşura cercetarea în condiţii am proiectat planuri de lecţie pentru fiecare activitate în parte. 

O să exemplific cu câteva schiţe de proiect didactic şi cu constatările făcute în urma desfăşurării lecţiei. 

Desfăşurarea lecţiei am făcut-o după o schemă care cuprinde anumite faze şi acţiuni: 

Faza de pregătire: 

a. prezentarea temei plastice şi antrenarea elevilor. 

b. analiza temei plastice şi împărţirea ei pe părţi. 

c. structurarea temei ţinând seama de elementele principale. 

d. instructajul făcut de educatoare privind tehnica de lucru şi exerciţiul aplicativ. 

e. crearea unei ambianţe estetice adecvate, stimulatoare. 

Faza incubaţiei include realizarea exercițiilor aplicative – puncte, linii, forme plane, volume, culori, 

asocieri cu cunoștințele interdisciplinare.  

Faza de iluminare  include stabilirea unor soluții noi, alte forme ale desenelor. 

Faza de verificare -  analizarea lucrărilor făcute de copii. 

Faza prealabilă sau aplicare a testului inițial de cunoștințe al copiilor. 

Proba nr.1. Este o probă de tip imaginativ prin care se urmărește stabilirea nivelului de dezvoltare a 

componentelor creativității prin construirea de imagini pornind de la două linii drepte, frânte, curbe, paralele 

astfel încât să rezulte figuri semnificative, diferite și originale. Se solicită indicarea unui titlu original pentru 

aceste lucrări. 

Proba nr. 2. După ce este citită o poveste foarte bine cunoscută de copii se cere copiilor să facă un 

desen folosind culoarea, forma, liniile, punctele. 

 

Tabelul 1. Descriptori de performanţă. 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT 

Realizarea compoziţiei figurative 

folosind culoarea, tonurile, nuanţele 

unei culori; 

 

Organizarea echilibrată a suprafeţei 

cu ajutorul elementelor de limbaj 

plastic învăţate; 

 

 

Exprimarea sugestivă a conţinutului 

din textele literare; 

 

G.experimentală: 3 copii 

Realizarea compoziţiei în 

mai puţine culori şi tonuri; 

 

Organizarea suprafeţei 

folosind mai puţine 

elemente de limbaj plastic; 

 

Exprimarea ideilor din 

textele literare. 

 

G. experimentală: 5 copii 

G. de control: 5 copii 

Realizarea compoziţiilor într-o 

singură culoare; 

 

 

Compunerea spaţiului folosind 

doar puţine elemente de limbaj 

plastic; 

 

 

Exprimarea unui număr mic de idei 

din testele literare. 

 

G. experimentală: 8 copii 
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G.de control: 8 copii G. de control: 3 copii 

 

Proba nr. 3. Brainstorming, dezvoltă creativitatea de grup prin amânarea evaluării şi separarea actului 

imaginativ de faza gândirii critice. 

În grupe, fiecare copil primește o foaie de desen și începe lucrarea cu un element la alegere. După 

două minute de lucru foaia trece la următorul coleg care va continua ideea acestuia cu o altă culoare. 

Constatare: 

S-au obținut:   

 grupa experimentală - 3 calificative Foarte Bine, 6 calificative Bine şi 7 calificative Suficient 

 grupa de control – 7 calificative Foarte Bine, 6calificative Bine, 3 calificative Suficient 

Astfel, la cele trei probe inițiale, copiii de la grupa experimentală care au obținut calificative de 

Suficient, deci cu un nivel scăzut al creativității. sunt în număr de 25.  

Cei care au obținut calificativul Bine, deci un nivel mediu, sunt în număr de 17.  Calificativul Foarte 

Bine a fost obținut de 12 copii. 

La grupa de control rezultatele au fost următoarele: 

- foarte bine: 25 de copii 

- bine: 17 copii 

- suficient: 12 copii 

 Faza administrării învățării creative a elementelor de limbaj plastic și a conținutului disciplinei. 

Pentru că se știe că un copil are nevoie de prilejul de a se exprima, în faza de administrare a învățării 

creative am oferit șansa de a învăța copiilor, prin jocurile de creație: jocuri și activități liber-creative pe arii 

de stimulare. 

Etapa pregătitoare cu cele 4 faze: 

a. faza de investigare a membrilor grupurilor și de selecționare a acestora în vederea 

constituirii grupului creativ; 

b. faza de antrenament creativ care constă în organizarea și familiarizarea cu tehnicile de 

lucru; 

c. faza de pregătire a ședințelor de lucru în care se aranjează sala de grupă, se alege momentul 

zilei, se verifică materialele necesare, se anunță copiii regulile, fazele, durata intervenției fiecărui 

copil, precizându-se faptul că fiecare spune o singură idee chiar dacă în minte are mai multe, luându-se 

cuvântul pe rând. Se admite intervenția numai celor care preiau ideea şi o continuă. 

d. faza productivă a grupului de creativitate, în care se manifestă asaltul, furtuna creierului; 

copiii nu critică, nu lungesc durata exprimării, încearcă să emită cât mai multe idei proprii noi, să 

dezvolte ideile colegilor, să analizeze, să-şi imagineze. 

Cadru didactic nu are voie să emită idei, să comenteze. El intervine numai când nu se respectă 

regula, reformulează sau repetă sub formă de clarificare sinteză. Are rol de a încuraja, stimula, coordona, 

dirija activitatea creatoare a grupului.  

Brainstormingul stimulează creativitatea în grup, spiritul competitiv și are efecte psihologice 

incontestabile: crește încrederea în sine și în alții, produce plăcere personală, crește spiritul de inițiativă. 

Tehnici de dezvoltare a creativității preșcolarilor: 

a) Tehnica picturii cu pastă de dinți, asemănătoare cu cea a dactilopicturii. Activități 

recomandate: Ninge cu fulgi mari”,  ,,Orașul iarna’’. 

b)  Tehnica desenului decorativ cu ajutorul pieptenului. Activități recomandate: „Covorul”, 

„Copacul”. 

c)  Tehnica desenului cu lumânarea - în acest scop se folosesc lumânările pentru pomul de 

iarnă sau chiar lumânările obișnuite. Teme: „ Peisaj de iarnă”, „ Plecarea berzelor” 

d)  Pictura cu sfoara. Exemple de activități: „Forme fel de fel”, „Vârtejuri” 

e)  Tehnica scurgerii și suflării culorii dezvoltă sensibilitate pentru armonia cromatică. Ex. 

„Câmp cu iarbă și cu flori”, „Albumul”. 

f)   Tehnica plierii hârtiei: Se realizează astfel: peste petele de culoare puse cu pensule groase 

pe jumătate din suprafața hârtiei se pliază hârtia pe jumătate și se netezește cu mâna pentru a presa 

culorile aflate între foi. Astfel, se obțin două forme spontane identice, aflate față în față. . Exemple de 

activități: „ Abracadabra, vrăjitorie de culori”, „Floarea”, „Fluturașul”. 

g)  Pictura cu palma.   
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Etapa finală 

În etapa finală am aplicat testul de evaluare finală, test care a avut ca scop demonstrarea dezvoltării 

creativității preșcolarilor prin activitățile artistico - plastice.  

După faza de implementare la grupa experimentală a metodelor şi tehnicilor specifice, evaluarea 

inițială vine să confirme faptul că acționând cu instrumentele potrivite asupra unui grup de copii, indiferent 

de mediul din care provin - se vor obține rezultate mult mai bune ca la evaluarea inițială.  

Test evaluare finală 

1. Găsește cât mai multe interpretări pentru fiecare din desenele schematice prezentate 

 

 

 
 

2. Completează cît mai multe chipuri cu ajutorul cifrelor: 

 

            __________________ 

            __________________ 

            __________________ 

            __________________ 
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3. Găsește un final pentru poveste, continuă prin desen și apoi spune-o! 

4. Desenează cât mai multe obiecte folosind formele geometrice pătrat și cerc. 

 
La cele trei probe inițiale, copiii de la grupa experimentală care au obținut calificative de Suficient, 

deci cu un nivel scăzut al creativității. sunt în număr de 25. Cei care au obținut calificativul Bine, deci un 

nivel mediu, sunt în număr de 17. Calificativul Foarte Bine a fost obținut de 12 copii. 

La grupa de control rezultatele au fost: 

- foarte bine: 25 de copii 

- bine: 17 copii 

- suficient: 12 copii 

 
Figura 1. Rezultate grupa experimentală 

 
Figura 2. Rezultate grupa de control 

 

După implementarea activităților în cadrul etapei de implementare a modalităților de stimulare a 

creativității, rezultatele obținute la evaluarea finală au fost net superioare celor de la etapa inițială. 
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Astfel, la cele 4 probe s-au obținut următoarele rezultate: din cei 16 copii de la Grupa experimentală 

prezenți la testare, 13 au obținut calificativul Foarte Bine, 2 calificativul Bine și un singur copil calificativul 

Suficient.  

La grupa de control asupra căreia nu s-a intervenit cu nicio modalitate de stimulare a creativității, 

rezultatele au fost următoarele: 8 copii au obținut Foarte Bine, 4 au obținut Bine și 4 Suficient. 

 
Figura 3. Rezultate obținute la grupa experimentală 

 

 
Figura 4. Rezultate obținute la grupa de control 

 

Concluzii 

 Rezultatele acestei cercetări sunt mai mult decât grăitoare: intervenind asupra unui grup de copii în 

încercarea de a stimula creativitatea, se obține un rezultat foarte bun. Chiar dacă grupul supus experimentului 

este dintr-un mediu mai puțin favorabil, acțiunea care se aplică are un efect imediat într-un anumit timp; 

copiii reacționează la stimuli, iar creativitatea este la nivel maxim în momentul evaluării finale.  
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Rezumat: În contextul societății moderne, ce se află într-o continuă și rapidă schimbare, și devine din 

ce în ce mai mobilă și mai digitală; societate în care comunicarea interpersonală și profesională se 

transferă în mediul online; este esențială dezvoltarea la tânăra generație a competenței de comunicare 

digitală. Necesitatea și importanța dezvoltării acestei competențe este reflectată prin evoluția și expansiunea 

fenomenală a tehnologiilor informaționale și comunicaționale, Internet-ului și rețelelor de socializare; 

modificarea considerabilă a stilului, mediului și formelor de comunicare; creșterea revoluționară a 

activităților personale și profesionale din mediul online; precum și de politicile educaționale naționale și 

internaționale. 

Cuvinte cheie: competență, comunicare digitală, competență de comunicare digitală  

 

Abstract: In the context of modern society, which is constantly and rapidly changing, and is becoming 

more mobile and digital; society in which interpersonal and professional communication is transferred to 

the online environment; it is essential to develop the digital communication skills in the young generation. 

The need and importance of developing this competence is reflected by the phenomenal evolution and 

expansion of information and communication technologies, the Internet and social networks; considerable 

change in style, environment and forms of communication; the revolutionary growth of personal and 

professional activities in the online environment; as well as national and international educational policies. 

Key words: competence, digital communication, digital communication competence 

 

 

Introducere  

În contextul societății aflate în schimbare rapidă și a economiei bazate pe cunoaștere devine mai 

relevantă ca niciodată tendința de investire în formarea și dezvoltarea aptitudinilor de bază ale individului. 

Aptitudinile de comunicare interpersonală și/sau interculturală eficientă, utilizare TIC în scopuri personale și 

profesionale, gândire critică, soluționare rapidă a problemelor, creativitate, autoreglare, capacitatea de a 

coopera și colabora, gândirea computațională, etc. sunt tot mai esențiale în societatea modernă, care devine 

din ce în ce mai mobilă și mai digitală.  

În această societate, în care tot mai multe locuri de muncă devin automatizate, comunicarea 

interpersonală și profesională se transferă în mare parte în mediul online, iar tehnologiile informaționale și 

comunicaționale joacă un rol esențial în toate domeniile de activitate umană, așa competențe ca cele de 

comunicare, în limba maternă și/sau oricare altă limbă străină, digitale, antreprenoriale, sociale și civice 

devin din ce în ce mai relevante [12]. Formarea sau dezvoltarea acestor competențe este esențială pentru 

menținerea, sau chiar îmbunătățirea, nivelului actual de trai al indivizilor, împlinirea lor pe plan personal și 

profesional, o stare bună de sănătate, menținerea competitivității pe piața muncii, capacitatea de inserție 

profesională, incluziune socială, cetățenie activă și responsabilă. 

Actualitatea subiectului de cercetare este reflectată prin faptul că, o dată cu explozia și expansiunea 

rapidă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC), a Internet-ului și a rețelelor de socializare, în 

toate domeniile de activitate personală și profesională ale individului, s-a modificat considerabil și stilul de 

comunicare. Generațiile tinere sunt născute surfingând valul digital în creștere și sunt crescute, și educate 

într-o lume digitală cu o evoluție covârșitoare. Ei se adaptează foarte ușor la dinamica digitală și stăpânesc 

toate dispozitivele digitale chiar din frageda copilările. În aceste condiții, când o mare parte din comunicare 

se transferă din mediul tradițional în cel online, este oportun să vorbim despre formarea și dezvoltarea la 
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copii și tineri nu doar a competenței de comunicare tradițională, în limba maternă sau orice limbă străină, ci 

și a competenței de comunicare digitală. Abilitățile de comunicare digitală bine dezvoltate revoluționează și 

modifică considerabil regulile comunicării tradiționale – atât interpersonale, cât și profesionale. 

Necesitatea dezvoltării competenței de comunicare digitală la studenți este reflectată prin ritmul 

din ce în ce mai alert al dezvoltării TIC, transferarea unui volum colosal de activități personale și 

profesionale în mediul online, precum și de documentele de politici educaționale naționale și internaționale 

(Recommendation of the european parliament and of the council of 18 December 2006 on key competences 

for lifelong learning [13], Recomandarea consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții [12, p. 7-8], Cadrul European de Referință al competențelor cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții [3], Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi: învățare, predare, 

evaluare [2, p. 18], Codul Educației al Republicii Moldova [6], Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 

2014-2020 „Educația-2020” [15, p. 36], Cadrul Național al Calificărilor în Învățământul Superior din 

Republica Moldova [4], Cadrul de Referință al Curriculumului Național [8, p. 17], Strategia Națională de 

dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020” [16]). 

Scopul acestei lucrări constă în descrierea succintă a cercetărilor efectuate în vederea elucidării 

fundamentelor teoretice ale competenței de comunicare digitală și descrierea modelului pedagogic elaborat 

de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud. 

 

Metodologia cercetării  

Pe parcursul cercetării teoretice realizate au fost utilizate următoarele metode de cercetare: revizuirea 

sistematică, analiza și sinteza literaturii științifice și pedagogice din domeniu, în vederea identificării 

principaleleor aspecte și concepte ale subiectului abordat.  

 

Rezultate  

În cadrul cercetărilor realizate au fost studiate și sintetizate reperele teoretice ale conceptelor de 

competență, comunicare și competență de comunicare, care au permis formularea definiției conceptului de 

competență de comunicare digitală. Rezultatele acestor studii au fost reflectate în lucrările [1, 9, 10, 11]. 

Ca urmare a acestor cercetări a fost formulată definiția conceptului competența de comunicare 

digitală, relevantă pentru noi. Astfel, competența de comunicare digitală este un set de cunoștințe, aptitudini 

și atitudini de utilizare sigură, critică și responsabilă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale, ce 

pot fi activate și manifestate în diverse contexte, în funcție de necesități, dorințe sau scopuri propuse, în 

vederea transmiterii cunoștințelor și informațiilor, identificării și exprimării intențiilor, nevoilor, intereselor, 

opiniilor și sentimentelor, atât verbal, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere), interacțiunii și 

colaborării cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ.  

De asemenea, au fost stabilite și elucidate acele cunoștințe, aptitudini și atitudini ce descriu 

competența de comunicare digitală [1]. Astfel, pentru prezentarea lor propunem tabelul 1. 

Aceste două rezultate au condus spre modificarea curriculumului disciplinei Tehnologii de 

Comunicare Informațională, în cadrul căreia se preconizează dezvoltarea competenței de comunicare digitală 

la studenți. 

Pentru realizarea scopului principal al cercetării noastre științifice a fost elaborat modelul pedagogic 

de dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud (DCCDTC). 

Acest model este implementat în cadrul cursului universitar Tehnologii de Comunicare 

Informațională, iar scopul lui vizează dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți prin 

utilizarea tehnologiilor cloud. 

Factorii sociali pe care este fundamentat modelul elaborat sunt reflectați prin cerințele și exigențele 

politicilor educaționale naționale și internaționale, la baza cărora stau: Cadrul European al competențelor 

cheie [3, 12, 13], Codul Educației al Republicii Moldova [6], Cadrul de competență digitală pentru cetățeni: 

DigComp 2.1 [5], Cadrul european pentru competența digitală a profesorilor DigCompEdu [14] și 

Standardele de competențe digitale a cadrelor didactice din învățământul general [7]. 

Tabelul 1. Cunoștințele, aptitudinile și atitudinile ce descriu  

competența de comunicare digitală 
Cunoştinţe Aptitudini Atitudini 

 Citire, scriere și o bună 

înțelegere a informațiilor 

 A identifica, înțelege, 

exprima, crea și interpreta 

 Atitudine pozitivă față 

de adoptarea unui dialog 
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scrise; 

 Vocabular; 

 Gramatica funcţională în 

diferite limbi; 

 Conştientizarea 

principalelor tipuri de 

interacţiune verbală; 

 Variabilitatea limbii şi a 

comunicării în funcție de 

context; 

 O serie de texte nonliterare 

(educaționale, științifice, 

etc.); 

 Particularitățile mediilor de 

comunicare; 

 Oportunitățile mediului 

virtual de comunicare; 

 Particularitățile diverselor 

instrumente TIC (pentru 

comunicare); 

 Beneficiile și riscurile 

diverselor instrumente TIC 

de comunicare virtuală; 

 Programele de creare și 

editare conținut (text, 

imagini, video); 

 Diferențele dintre 

comunicarea sicronă și 

asincronă; 

 Instrumentele pentru 

comunicare sincronă și 

asincronă; 

 Regulile de securitate în 

mediul virtual de 

comunicare; 

 Riscurile, metodele de 

protecție și modalitățile de 

prevenire a cuberbullying-

ului; 

 Codul bunelor maniere în 

mediul virtual (neticheta). 

sentimente, intenții, nevoi, 

interese, concepte, fapte și 

opinii; 

 A comunica atât oral, cât şi 

în scris într-o gamă vastă de 

situaţii; 

 A înțelege mesajele verbale; 

 A iniția, susține și încheia 

conversații; 

 A monitoriza şi adapta 

propria comunicare la 

cerinţele situaţiei; 

 A utiliza în mod eficient și 

corespunzător diferite limbi 

în procesul comunicării; 

 A distinge şi a utiliza diferite 

tipuri de surse 

informaționale; 

 A căuta, culege, prelucra, 

stoca și transmite informaţia; 

 A utiliza diverse instrumente 

TIC ajutătoare; 

 A formula şi exprima 

argumentele oral şi în scris 

într-o manieră convingătoare 

și adecvată contextului; 

 A formula, comunica și 

comenta critic concluzii, 

ipoteze, opinii; 

 A gândi critic; 

 A evalua informațiile și a 

lucra cu ele; 

 A comunica și colabora cu 

alții în mediul virtual; 

 A stabili în mod eficient, 

adecvat și creativ conexiuni 

cu alte persoane; 

 A percepe, media și înțelege 

interlocutorul; 

 A crea conexiuni între 

diferite limbi și medii de 

comunicare; 

 A naviga sigur și utiliza 

eficient rețelele de 

socializare; 

 A destinge, preveni și a se 

proteja de cyberbullying; 

 A utiliza regulile de 

securitate și codul bunelor 

maniere în mediul virtual. 

critic și constructiv; 

 Aprecierea calităţilor 

estetice şi dorinţa de a le 

promova; 

 Interesul față de 

comunicare (interacţiune) 

cu alte persoane; 

 Conştientizarea 

impactului limbajului 

asupra celor din jur; 

 Necesitatea de a 

înțelege și utiliza limba 

într-un mod pozitiv și 

responsabil din punct de 

vedere social; 

 Aprecierea diversității 

culturale; 

 Respectarea profilului 

lingvistic al fiecărei 

persoane; 

 Respectul față de 

limba maternă a 

interlocutorului; 

 Aprecierea limbilor 

oficiale de stat drept cadru 

comun pentru 

interacționare;  

 Respectul și aprecierea 

interlocutorilor; 

 Dorința de a comunica 

și colabora cu alții; 

 Interesul față de 

diverse instrumente TIC de 

comunicare; 

 Seriozitate și apreciere 

față de regulile de 

securitate în mediul virtual 

de comunicare; 

 Dorința de a respecta 

codul bunelor maniere în 

mediul virtual (neticheta). 

 

Printre factorii relevanți pentru cercetarea realizată, pot fi menționați: 

 Transferarea comunicării interpersonale, profesionale și educaționale în mediul online; 
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 Modificarea stilului de comunicare, datorită expensiunii TIC, Internet-ului și rețelelor de socializare; 

 Educarea generațiilor de nativi digitali; 

 Automatizarea locurilor de muncă. 

Modelul pedagogic DCCDTC se bazează pe educația centrată pe cel instruit și pe abordarea centrată 

pe competențe. 

Procesul de dezvoltare eficientă a competenței de comunicare digitală are la bază următoarele 

principii pedagogice: 

 Individualizării învățării - implică diferențierea sarcinilor didactice și modalităților de realizare a lor 

potrivit particularităților de vârstă, fizice și psihice a individului instruit; crearea condițiilor de dezvoltare 

a competențelor individului într-un ritm propriu și în corespundere cu nevoile, dorințele și necesitățile 

sale, prin activizarea potențialului real al elevului/studentului și valorificarea acestuia; 

 Accesibilității - accesibilitatea conținuturilor educaționale, a metodelor și tehnicilor instruirii, a 

tehnologiilor informaționale și comunicaționale utilizate, a limbajului și formelor de activitate, etc.; 

selecționarea și gradarea informațiilor și sarcinilor ce conduc dezvoltarea competenței de comunicare 

digitală la studenți; 

 Participării active și conștiente - motivarea și activizarea participării active a individului instruit la toate 

etapele procesului educațional; înțelegerea cât mai clară și profundă a materialului didactic; implicarea 

elevilor/studenților într-o varietate de activități: ascultare, citire, scriere, vorbire, reflectare, dezbatere, 

creație, etc.; 

 Însușirii temeinice – oferirea oportunităților de însușire durabilă, persistentă în timp și profundă, a 

cunoștințelor prin aplicații practice, sistematizări logice, însușire conștientă prin efort propriu, discuții, 

dezbateri și reflecții, completări și aprofundări continue, etc.; 

 Asigurării feedback-ului – modificarea oportună a rezultatelor procesului de implementare a Modelului 

pedagogic elaborat, în funcție de informația primită despre rezultatele anterioare,  

 Relațional - asigurarea interacțiunii continue dintre profesor și studenți;  

 Ambianței comunicative - crearea unui climat comunicativ favorabil; 

 Motivația învățării – stimularea motivației față de comunicare digitală și colaborare, dialogul critic și 

constructiv; 

 Responsabilității – stimularea seriozității și responsabilității față de securitatea în mediul online; 

 Corelării – corelarea componentelor comunicării digitale (ascultare, vorbire, citire și scriere); 

 Nediscriminării – traterea egală și nedescriminatorie a interlocutorilor; 

 Parteneriatului – interacțiune, colaborare și acțiuni de coordonare între profesor și studenți. 

Resursele TIC utilizate în procesul de implementare a Modelului pedagogic DCCDTC sunt: 

 Hardware - orice dispozitiv digital (calculator, laptop, tabletă, smartphone) cu conexiune Internet; 

 Software - Sistem de operare, MS Office, Browser, Gsuite (Google Docs, Google Sheets, Google Slides, 

Google Forms, Google Drive, Gmail, Google Contacts, Google Sites), LMS Moodle; 

 Tehnologii cloud pentru comunicare sincronă – videoconferințe (Google Meet, Google Hangouts, Zoom, 

Skype, Jitsi Meet, YouTube Live, Facebook), table interactive online (Padlet, Zoom, IDroo), instrumente 

colaborative Google (Docs, Sheets, Slides); 

 Tehnologii cloud pentru comunicare asincronă - e-mail, forum, chat, blog, rețele de socializare, 

mesagerii instant (Viber, Telegram). 

Modelul elaborat, după cum a fost menționat mai sus, este implementat în cadrul cursului Tehnologii 

de Comunicare Informațională, procesul educațional al căreia este organizat prin lecții de seminar și 

laborator, care au loc sincron și asincron. 

Instrumentariul pedagogic utilizat în procesul implementării Modelului pedagogic DCCDTC 

implică: 

 Tehnologiile pedagogice proiectate reprezintă ansamblul de strategii, metode, tehnici și mijloace ce 

vizează dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud și 

includ diverse forme de activități educaționale realizate cu studenții în cadrul orelor de curs; 

 Strategiile didactice – printre strategiile implementate ce au un rol esențial în dezvoltarea competenței de 

comunicare digitală pot fi menționate:  

 Strategia centrată pe student – constă în implicarea activă a studenților în procesul complex de 

dezvoltare a competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud, oferirea 



 
 

141 

oportunităților de susținere suportivă, autorealizare și automanifestare a comunicării digitale 

eficiente; 

 Strategia axată pe competențe – prevede dezvoltarea competenței de comunicare digitală la studenți 

prin utilizarea tehnologiilor cloud și implică setul de acțiuni orientate spre stabilirea tuturor 

obiectivelor ce pot fi realizate în anumite condiții pedagogice; 

 Strategii interactive – vizează dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de dialog constructiv cu alte 

persoane, stimularea încrederii în sine, stimularea capacității de reflectare asupra propriei învățări 

și asupra relațiilor dintre oameni. Aceste strategii presupun activități colaborative de lucru în grup, 

care asigură sprijinul reciproc în procesul dezvoltării competenței de comunicare digitală și 

stimulează particularitățile individuale ale studenților. Strategiile interactive încurajează 

participarea activă a studenților în procesul de dezvoltare a competenței de comunicare digitală, 

fapt ce ajută la socializarea lor, stimulează interesul lor, mențin concentrarea, sporesc 

angajamentul, siminuează plictiseala și distragerea; 

 Strategii e-Learning – în procesul implementării Modelului pedagogic DCCDTC au fost utilizate și 

unele strategii e-Learning, precum: stabilirea conexiunii cu grupul de studenți (colectarea 

informațiilor despre caracteristicile studenților, obiceiuri, comportament, nevoi și preferințe de 

învățare) și crearea unei atmosfere adecvate pentru implicarea activă a studenților; organizarea 

clară a parcursului procesului de dezvoltare a competenței de comunicare digitală, fapt ce ajută la 

evitarea supraîncărcării; satisfacerea curiozității studenților prin oferirea informației relevante și 

interesante pentru ei; stimularea curiozității prin întrebări provocătoare ce necesită activarea 

reflecției; asigurarea antrenării competenței de comunicare digitală prin discutarea sensurilor 

informațiilor noi și situațiilor din viața reală; oferirea oportunităților de cercetare/explorare prin 

căutarea informațiilor noi, creare de conținut și/sau produse educaționale; colectarea și analizarea 

feedback-ului ce arată dacă Modelul elaborat produce sau nu rezultate și permite modificarea 

oportună a carențelor, eliminarea deficiențelor și dezvoltarea eficientă a competenței de 

comunicare digitală. 

 Metodele – sunt o componentă importantă a strategiilor didactice și reprezintă ansamblul de modalități 

eficiente și adecvate care asigură desfășurarea și finalizarea cu succes a procesului de dezvoltare a 

competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud. În setul de metode ce sunt 

utilizate în procesul experimentului formativ au fost incluse: conversația, discursul/prezentarea orală, 

dialog, descriere, dezbatere. 

 Tehnicile – în procesul experimentului formativ de dezvoltarea competenței de comunicare digitală prin 

utilizarea tehnologiilor cloud sunt utilizate următoarele tehnici: întrebări și răspunsuri, scenarii scurte, 

discuții, învățare de la colegi, rebusuri, lanț de cuvinte, jocul de cuvinte, mai întreabă-mă. 

O altă componentă importantă a Modelului pedagogic DCCDTC sunt indicatorii de performanță a 

competenței de comunicare, printre care putem menționa: utilizarea sigură și eficientă a instrumentelor cloud 

de comunicare; cunoașterea și utilizarea tuturor facilităților oferite de aceste instrumente; căutarea, 

culegerea, prelucrarea, stocarea, transmiterea și prezentarea informațiilor; înțelegerea mesajelor; cunoașterea 

științifică; exactitatea în definirea noțiunilor; precizia și corectitudinea științifică a informațiilor și 

terminologiei; claritatea mesajului; coerență în ordonarea și exprimarea ideilor; vocabular accesibil, elevat, 

decent, respectuos; logică în exprimarea gândurilor, ideilor, conceptelor; evitarea clișeelor verbale (deci, 

așadar, etc); respectarea normelor ortografice și ortoepice în mesajele scrise; formularea și exprimarea, într-o 

manieră convingătoare și adecvată contextului, a argumentelor; utilizarea argumentelor clare și accesibile; 

persuasiune afectivă și rațională; armonizarea comunicării verbale, paraverbale și nonverbale; formularea, 

comunicarea și comentarea critică a concluziilor, ideilor și opiniilor; deschiderea spre comunicare și 

colaborare; stabilirea eficientă, adecvată și creativă a conexiunilor cu interlocutorii; perceperea, medierea și 

înțelegerea interlocutorilor; ascultarea activă; empatie. 

Ca urmare a implementării Modelului pedagogic de dezvoltarea a competenței de comunicare la 

studenți prin utilizarea tehnologiilor cloud subiecții vor achiziționa cunoștințele, dezvolta aptitudinile și 

forma atitudinile descrise în tabelul 1. 

 

Concluzii  
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În contextul societății moderne, ce se află într-o continuă și rapidă schimbare, și devine din ce în ce 

mai mobilă și mai digitală; societatea în care comunicarea interpersonală și profesională se transferă în 

mediul online; este esențială dezvoltarea la tânăra generație a competenței de comunicare digitală. 

Necesitatea și importanța dezvoltării acestei competențe este reflectată prin evoluția și expansiunea 

fenomenală a tehnologiilor informaționale și comunicaționale, Internet-ului și rețelelor de socializare; 

modificarea considerabilă a stilului, mediului și formelor de comunicare; creșterea revoluționară a 

activităților personale și profesionale din mediul online; precum și de politicile educaționale naționale și 

internaționale. 

Cercetarea realizată a permis: 

 argumentarea și justificarea necesității, și importanței, dezvoltării competenței de comunicare digitală 

la studenți; 

 descrierea reperelor teoretice valorificate în vederea definirii conceptului competența de comunicare 

digitală; 

 elaborarea Modelului pedagogic de dezvoltare a competenței de comunicare digitală la studenți prin 

utilizarea tehnologiilor cloud; 

 argumentarea necesității reconceptualizării curriculumului cursului universitar Tehnologii de 

Comunicare Informațională, în cadrul căruia se implementează modelul pedagogic de dezvoltare a 

competenței de comunicare digitală prin utilizarea tehnologiilor cloud;  
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SECȚIA IV 

ȘTIINȚE INGINEREȘTI ȘI CERCETĂRI APLICATIVE/  

ENGINEERING SCIENCES AND APPLIED RESEARCH/  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

INFLUENȚA MEDIULUI DE EXTRACȚIE ASUPRA RANDAMENTULUI COMPUȘILOR 

BIOLOGIC ACTIVI DIN TESCOVINA DE STRUGURI 

 

THE INFLUENCE OF THE EXTRACTION MEDIUM ON THE YIELD OF  

BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS FROM GRAPE MARC  

 
Aliona GHENDOV-MOȘANU 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

E-mail: aliona.mosanu@tpa.utm.md  

 
 Rezumat. Extracția compușilor biologic activi (CBA) de origine vegetală prezintă un proces 

complex, fiind influențat de condițiile de extracție: hidromodulul, compoziția solventului, temperatura și 

durata procesului. Scopul cercetărilor a fost studierea influenței mediului de extracție asupra randamentului 

CBA (conținutului total de polifenoli, de flavonoide, de antociani și de taninuri) în tescovina de struguri. S-a 

determinat hidromodulul optim pentru extracția complexului hidrosolubil din tescovina de struguri. Au fost 

aplicate modelele matematice empirice lui Peleg, Page și modelul de putere pentru optimizarea procesului 

de extracție. S-a demonstrat că eficiența extracției direct depinde de natura compușilor polifenolici prezenți 

în tescovina de struguri. S-a demonstrat că soluțiile hidroalcoolice sunt mai eficiente decât solvenți organici 

în formă pură pentru extracția compușilor fenolici. S-a constatat că temperatura are o influență mai 

importantă asupra randamentului de CBA decât concentrația etanolului în solvent. S-a aplicat analiza 

informațională privind influența concentrației soluției etanolice și temperaturii asupra conținutului de CBA 

și activității antioxidante. S-a constatat că există o relație directă între proprietățile antioxidante și 

conținutul de CBA în tescovina de struguri. 

Cuvinte cheie: tescovină de struguri, substanțe biologic active, mediu de extracție, activitate 

antioxidantă.  

 

Abstract. The extraction of biologically active compounds (BAC) of plant origin is a complex 

process, being influenced by the extraction conditions: hydromodule, solvent composition, temperature and 

duration of the process. The aim of the research was to study the influence of the extraction medium on the 

yield of BAC (total content of polyphenols, flavonoids, anthocyanins and tannins) in grape marc. The 

optimal hydromodule for the extraction of the water-soluble complex from grape marc was determined. The 

empirical mathematical models of Peleg, Page and the power model were applied to optimize the extraction 

process. It has been shown that the efficiency of direct extraction depends on the nature of the polyphenolic 

compounds present in grape marc. Hydroalcoholic solutions have been shown to be more effective than pure 

organic solvents for the extraction of phenolic compounds. It was found that temperature has a more 

important influence on the yield of BAC than the concentration of ethanol in the solvent. Informational 

analysis was applied to determine the influence of ethanolic solution concentration and extraction 

temperature on BAC content and antioxidant activity. It was found that there is a direct relationship between 

antioxidant properties and BAC content in grape marc. 

Key words: grape marc, biologically active substances, extraction medium, antioxidant activity. 

 

Strugurii sunt una dintre principalele culturi în RM cu producția globală peste 200 mii tone care sunt 

procesați și consumați în stare proaspătă [1]. Se estimează că la procesarea strugurilor la nivel mondial se 

produce 10-13 milioane tone de tescovină [2]. În prezent, se acordă o atenție deosebită valorificării 
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tescovinei de struguri pentru a preveni poluarea mediului [2]. Recuperarea compușilor bioactivi cu diferite 

proprietăți din tescovina a tras o atenție mare, deoarece acești compuși pot fi aplicați în industria alimentară 

în calitate de coloranți naturali, agenți antimicrobieni etc. [4, 5, 7]. Scopul cercetărilor realizate a fost 

determinarea influenței mediului de extracție asupra randamentului compușilor biologic activi (CBA) din 

tescovina de struguri.  

Un indicator important în extracție, care influențează transferul de masă a substanțelor uscate din 

faza solidă în faza lichidă este hidromodulul. S-a studiat cinetica procesului de extracție a substanțelor uscate 

hidrosolubile (SUH) la hidromodulele de la 4 la 20, demonstrând dependența directă proporțională dintre 

conținutul acestora în extract și timpul extracției. Fracția masică de SUH în extract crește în timp până la 

atingerea concentrației de echilibru, durata de extracție fiind 90 min. La modificarea hidromodulului de la 4 

la 20 concentrația de SUH în extract de tescovină s-a redus, iar gradul de extracție a SUH a crescut de 2,2 ori 

[8]. Deoarece, curbele cineticii a procesului de extracție sunt similare cu curbele de absorbție, au fost folosite 

modelele matematice empirice lui Peleg, Page și modelul de putere, pentru optimizarea procesului de 

extracție în sistem solid-lichid, deoarece, există o concordanță ridicată între datele experimentale și cele de 

calcul. 

Extracția SBA din matricea vegetală este un proces complex, care este influențat de compoziția 

solventului. S-a cercetat influența concentrației soluției etanolice (EtOH) 20% – 96% (v/v) asupra 

randamentului de CBA (conținutului total de polifenoli (CTP), de flavonoide (CTF), de antociani (CTA) și 

de taninuri (CT)). S-a constatat că soluțiile EtOH sunt mai eficiente decât solvenți organici în formă pură 

pentru extracția compușilor fenolici. S-a demonstrat creșterea conținutului de CBA în extracte de tescovină 

la mărirea concentrației EtOH în soluții hidroalcoolice de la 20% până la 60% (v/v) și apoi scade atunci când 

se îndreaptă către concentrația EtOH de 96% (v/v). Astfel, eficiența procesului de extracție depinde de natura 

compușilor polifenolici prezenți în tescovină.  

Datorită caracterului hidrofil a polifenolilor, acestea au influențat activitatea antioxidantă (AA) a 

compușilor hidrosolubili, determinată prin testul fotochimiluminiscenței. S-a demonstrat, că AA crește odată 

cu prezența compușilor ce conțin un număr mai mare de grupări fenolice, ceea ce înseamnă că compuși 

polifenolici sunt mai eficienți decât cei monofenolici [6]. 

Un alt factor de influență asupra randamentului CBA este temperatura de extracție. S-a evidențiat, ca 

mărirea temperaturii de la 30 la 65 °C a condus la sporirea randamentului de extracție a CBA. Astfel, CTP a 

crescut de 1,5 ori, CTF de 1,6 ori, CT de 1,63 ori și CTA de 1,4 ori. Acest rezultat se datorează faptului, ca s-

a accelerat procesul de difuzie de extragere a CBA, a scăzut vâscozitatea extractelor și a crescut solubilitatea 

polifenolilor în solvent. Valorile maxime ale AA în extractele au fost obținute la temperatura de 65 °C și la 

concentrația EtOH de 60% (v/v), datorită efectului combinat al reacțiilor nonenzimatice și stabilității 

compușilor polifenolici [3].  

S-a aplicat analiza informațională mutuală privind influența concentrației soluției EtOH și 

temperaturii asupra conținutului de CBA și AA. S-a constatat că concentrația EtOH și temperatura de 

extracție au influențat redus CTP și CT, cu excepția CTA. De asemenea, s-a demonstrat, ca există o relație 

directă între proprietățile antioxidante și conținutul de CBA în tescovina de struguri. 

 

Mulțumiri. Cercetare a fost finanțată de Proiectul de Stat 20.80009.5107.09 „Ameliorarea calității și 

siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară, realizat la Universitatea Tehnică a 

Moldovei. 

 

Referințe bibliografice: 

1. AnuarulstatisticalRepubliciiMoldova,2020.[accesat01.12.2020].Disponibil:https://statistica.gov.md/page

view.php?l=ro&idc=263&id=2193.  

2. Cristea E., Ghendov-Moșanu A. Valorificarea tescovinei de struguri în industria alimentară. In: 

Principii de dezvoltare a oenologiei moderne și organizarea pieței vitivinicole. Resp. ed. R. Sturza. Ch.: 

Tehnica-Info, UTM, 2020.- 328 p. 

3. Fernando Reyes L., Cisneros-Zevallos L. Degradation kinetics and colour of anthocyanins in aqueous 

extracts of purple- and red-flesh potatoes (Solanum tuberosum L.). Food Chemistry, 2007, 100, 885–

894. 

4. Ghendov-Moşanu A., Sturza R., Chiriţa E., Patraş A. Valorization of wine-making by-products in the 

production of jelly candies. Online magazine Italian Food Materials and Machinery, 2016, 12-15. 

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2193
http://italianfoodmaterialsandmachinery.com/


 
 

146 

5. Ghendov-Moșanu A. Compuși biologic activi de origine horticolă pentru alimentele funcționale. Ed.: 

Теhпiса-UТМ, Chișinău, 2018, 236 р.  

6. Kim S.-Y., Jeong S.-M., Park W.-P., Nam K.C., Ahn D.U., Lee S.-C. Effect of heating conditions of 

grape seeds on the antioxidant activity of grape seed extracts. Food Chemistry, 2006, 97, 472 –479. 

7. Opriș O., Lung I., Soran L., Sturza R., Ghendov-Moșanu, A. Fondant candies enriched with 

antioxidants from aronia berries and grape marc. Revista de chimie, 2020, 71 (2), 74-79.  

8. Гендов-Мошану А., Стурза А., Дикусар Г. Кинетика экстракции водорастворимых веществ из 

отходов виноделия. XX Международная научно-техническая конференция “Машиностроение и 

техносфера XXI века”, 2013, 138-141. 

 

 

 

ANALIZA METODELOR DE DETERMINARE A NITRAŢILOR ŞI NITRIŢILOR 

 
ANALYSIS OF METHODS FOR THE DETERMINATION OF NITRATES AND 

NITRITES  

 

Iurie SUBOTIN 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

E-mail: iurie.subotin@ftmia.utm.md 

 

Artur MACARI 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

E-mail: artur.macari@tpa.utm.md 

 

Oxana RADU 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

E-mail: oxana.radu@sa.utm.md 

 

Rezumat. În articol sunt analizate diferite metode de determinare a nitraţilor şi nitriţilor. Printre 

metodele cunoscute în special au fost analizate metodele spectrofotometrice – metoda lui Griess, metoda 

bazată pe reacţia de nitrozare, metoda chemioluminiscente, metoda electrochimică, metoda cromatografică, 

metoda electroforezei capilare, metoda spectrofluorimetrică. Se propun principiile de detectare și parametrii 

analitici, cum ar fi matricea, limitele de detecție, intervalul de detecție pentru fiecăre metodă, evaluând 

avantajele și dezavantajele tehnicilor menționate. Se accentuează atractivitatea metodelor 

spectrofluorimetrice în comparație cu restul metodelor propuse datorită facilității lor, disponibilităţii, 

sensibilităţii ridicate, selectivităţii, limitei mici de detectare și costurilor reduse. 

Cuvinte cheie: limita de detecţie, metode spectrofotometrice și electrochimice, nitraţi, nitriţi. 

 

Abstract. The article analyzes different methods for determining nitrates and nitrites. Among the 

known methods in particular were analyzed the spectrophotometric methods - Griess's method, the method 

based on the nitrosation reaction, the chemiluminescent method, the electrochemical method, the 

chromatographic method, the capillary electrophoresis method, the spectrofluorimetric method. The 

detection principles and analytical parameters, such as the matrix, the limit of detection, the detection range 

of each method, were proposed, evaluating the advantages and disadvantages of the mentioned techniques. 

The attractiveness of spectrofluorimetric methods was accentuated compared to the rest of the proposed 

methods due to their facility, availability, high sensitivity, selectivity, low detection limit, and low costs. 

Keywords: nitrates, nitrites, spectrophotometric and electrochemical methods, the limit of detection. 

 

The attractiveness of spectrofluorimetric methods was accentuated compared to the rest of the 

proposed methods due to their facility, availability, high sensitivity, selectivity, low detection limit and low 

costs. 
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Introducere 

Nitraţii și nitriții sunt prezenţi în mediu şi în produse alimentare. Aceste săruri sunt utilizate drept 

aditivi în alimente deja o perioadă mare de timp. Funcția lor principală constă în suprimarea propagării 

microorganismelor cu intoxicații alimentare, în special Clostridium botulinum [51]. De asemenea, pot 

îmbunătăți culorile și aromele produselor din carne. Odată cu dezvoltarea agriculturii, utilizarea 

necorespunzătoare a îngrășămintelor minerale duce la o acumulare excesivă de nitriți și nitrați în legume și 

fructe. Din acest motiv, nitriții și nitrații trebuie folosiți cu precauție - nitritul poate interfera cu sistemul de 

transport al oxigenului în organism, şi ca urmare modifica conversia ireversibilă a hemoglobinei în 

methemoglobină în fluxul sanguin [31, 8]. Acest pericol este deosebit de grav pentru gravide și sugari [19, 

28]. Nitritul poate reacționa, de asemenea, cu amine secundare și amide în stomac cu formarea N-

nitrosaminelor cancerigene [50, 21]. Nitratul este, de asemenea, recunoscut ca periculos, deoarece poate fi 

ușor redus la nitrit in-vivo. Datorită acestor efecte toxice, multe țări au pus restricții severe asupra cantității 

de utilizare a acestora în produsele alimentare procesate. 

 

Metode de detectare 

Cantitatea excesivă de nitriți și nitrați din alimente şi apa potabilă conduce la o preocupare majoră 

pentru siguranța alimentelor, cea ce impune necesitatea unor metode rapide și precise pentru determinarea 

nitriţilor și nitraţilor. În ultima perioadă au fost raportate diferite metode de detectare și determinare a 

nitraţilor şi nitriţilor, inclusiv metoda spectrofotometrică [7, 39, 42, 12], chemiluminescentă [60, 61, 16, 53], 

electrochimică [8, 29], cromatografică [4, 22, 17], electroforeză capilară [54, 38, 58], metode 

spectrofluorimetrice [17, 34, 61] și metode electrochemiluminescente [36]. 

 

1. Metode spectrofotometrice 

Metodele spectrofotometrice sunt cele mai utilizate metode de determinare a nitriților și  nitraților 

datorită simplităţii și preţului scăzut. Aceste metode se bazează pe reacția de diazotare sau de nitrozare a 

nitritului cu unii reagenţi, absorbanţa fluxului luminos a produsului obţinut după reacție fiind proporțională 

cu concentrația nitritului. Metodele spectrofotometrice utilizate pentru determinarea nitriţilor și nitraţilor pot 

fi clasificate în reacţia Griess [2], metoda spectrofotometrică bazată pe nitrozare [2] și metode 

spectrofotometrice catalitice [45, 4]. 

 

1.1. Metoda Griess 

Cea mai frecvent utilizată metodă spectrofotometrică de determinare a nitriților este metoda cu 

utilizarea reacţiei Griess care implică un proces de diazo-cuplare. Principiul acestei metode constă în reacţia 

nitritul cu acidul sulfanilic cu formarea cationului de diazoniu care ulterior se cuplează cu 1-naftilamină 

(amină aromatică) şi formarea unui colorant azo-solubil în apă (λmax ≈ 540 nm), colorat în roșu-violet. 

 
Figura 1. Reacţiile ce stau la baza metodei Griess 

Cu toate plusurile metodei, ea posedă o sensibilitate slabă și posedă numeroase interferențe cu alți 

ioni, precum Cu2+, Fe3+, S2 și I [52]. Deasemenea, pigmenții și antioxidanții precum acidul ascorbic, tiolii 

sulfhidrilici din probele alimentare pot afecta serios precizia aceastei metode [6].  

 

1.2.  Metoda spectrofotometrică bazată pe reacţia de nitrozare 

Esenţa reacţiei constă în interacţiunea nitritului cu acidul barbituric în mediu acid cu formarea 

acidului violuric (un nitrosoderivat). Pe baza acesteia a fost dezvoltată o metodă spectrofotometrică de 

determinare a nitritului în apă [2]. Maximul de absorbţie a fost depistat la 310 nm. 

Burakham și colab. [38] a propus o nouă metodă spectrofotometrică de determinare a nitritului, 

precum și a nitratului în probele de apă, bazate pe reacția de nitrosare între ionul de nitrit și cloroglucinol 
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(1,3,5-trihidroxibenzen). Eroarea metodei reprezintă 1,5%, însă prezenţa ionilor Fe3+ semnificativ 

influenţează asupra procesului de determinare cantitativă. 

 

1.3. Metode spectrofotometrice catalitice 

Aceste metode se bazează pe efectul catalitic al nitritului asupra oxidării unor compuşi care ca 

urmare formează compuşilor colorați. Ca exemplu putem propune: derivați substituiți ai fenotiazinei 

(fenotiazinei [45]; clorpromazinei [55]); coloranți alcalini ai triarilmetanului (cristal violet [4]); coloranți 

acizi ai triarilmetanului (pirogalol sulfonftaleină [10]; roșu de pirogalol [27]); coloranți azoici (tropaolin 00 

[43]; roșu de metil [16]; sulfonazo III [48]); albastru de cresil [11]). 

Drept agenți de oxidare în metodele spectrofotometrice catalitice se folosesc bromatul de potasiu, 

clorat de potasiu, permanganatul de potasiu, peroxidul de hidrogen, dintre care cel mai frecvent utilizat este 

bromatul de potasiu. Metodele date se aplică pe scară largă pentru determinarea nitriţilor în alimente, apă și 

probe biologice. 

Cu toate acestea, multe dintre aceste metode consumă mult timp și sunt vulnerabile la interferențele 

cauzate de ioni precum Fe2+, Fe3+, Ag+, SO3
2−, Br− și I− [44]. Metodele spectrofotometrice catalitice utilizate 

pentru determinarea nitriților necesită un control strict a condițiilor de decurgere a reacției, cum ar fi 

aciditatea, temperatura și dozarea reactivului. 

 

2. Metode chemioluminiscente 

Chemiluminiscența este o tehnică analitică, care prezintă numeroase avantaje cum ar fi simplitate, 

cost redus, siguranța și rata de emisie controlabilă. Datorită acestor avantaje, metodele date se aplică pe larg 

la determinarea nitriţilor [46, 26, 40, 34].  

 

2.1. Chemiolumuniscenţa în faza gazoasă 

Nitriții și nitrații se detectează prin reducerea anterioară până la oxid de azot și, ulterior, reacționează 

cu ozonul [13]: 

NO + O3 → NO2* + O2, 

NO2* → NO2 + lumină 

 

Intensitatea CL rezultată din reacția de mai sus este proporțională cu concentrația de nitrit/nitrat. 

În combinaţie cu sistemul de injecție cu flux, metodele CL devin mai eficiente, precum separarea 

mai eficientă și limite de detecție scăzute [60]. Dezavantajul semnificativ al metodelor CL în faza gazoasă 

constă în cerința ridicată la temperatura de ardere (600 °C). Prezenţa urmelor de oxigen în sistem vor  duce la 

oxidarea NO până la NO2, astfel micşorând intensitatea chemioluminiscenţei. La temperaturi ridicate (600 

°C), NO2 poate fi reconvertit în NO, compensând astfel valoarea interferenței cauzate de oxigen. În plus, în 

această metodă, este necesară utilizarea unui gaz inert pentru îndepărtarea oxidul de azot din apă din faza 

apoasă. 

 

2.2. Luminol chemioluminiscenţa 

În afară de chimioluminiscența în fază gazoasă, există multe alte metode CL bazate pe utilizarea 

unor reagenţi, precum ar fi luminolul (5-amino-2,3-dihidroftalazin-1,4-dionă), lucigenină, tris(2,2-

bipiridil)ruteniu(II) și derivaţii peroxioxalatului. Cea mai utilizată reacție chemioluminiscentă directă este 

oxidarea luminolului în mediu alcalin. Se formează anionul 3-aminoftalat excitat, care oferă o emisie 

puternică cu maxim la 425 nm [56]. Pentru determinarea nitriţilor de regulă se folosesc în calitate de oxidanţi 

permanganatul de potasiu, hexacianoferatul (III) de potasiu sau peroxidul de hidrogen. 

D. He și colab. [18] au propus o modalitate de analiză de injecție microflow pentru determinarea 

nitritului în legume şi fructe. Nitritul se detectează prin reacția CL a luminolului cu ferricianura care se 

obţine prin reacția ferocianurii și a nitritul în mediu acid. Domeniul liniar al concentrației de nitriți a fost 8 - 

100μg/l și limita de detecție - 4μg/l. 

Metoda posedă unele dezavantaje, precum instabilitatea și reproductibilitatea rezultatelor obţinute, 

numărul reactivilor care pot fi folosiți pentru determinarea nitriților este limitat.  

 

3.     Metoda electrochimică 

Metodele electrochimice, în comparaţie cu alte metode, oferă o serie de opțiuni atractive, precum  
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costuri reduse și portabilitatea dispozitivelor utilizate. Nitriţii sunt electroactivi pe electrozii de platină, aur, 

cupru, diamant, carbon sticlos și oxizii de metalelor de tranziție [9, 41]. Cu toate acestea, aplicarea 

electrozilor simpli este limitată, deoarece suprafața lor uşor poate fi dezactivată de prezenţa altor compuşi, 

micşorând astfel precizia și sensibilitatea. Din acest motiv pentru determinarea nitriţilor se aplică electrozi 

modificați ce se caracterizează prin inertitate, sensibilitate și selectivitate ridicată. Electrozii modificaţi se 

obţin din nanoparticulele și nanoclasterele metalelor și oxizizilor metalelor, nanotuburilede carbon, citosan, 

pelicule electropolimerizate organice și anorganice. 

Nanoparticule metalice (aurul, platina, paladiu, cupru, nichel, argint) datorită suprafeței lor 

voluminoase oferă o eficiență catalitică mai mare în comparaţie cu alte materiale, ceea ce conduce la o crește 

a activității electrochimice. În general, electrozii modificați cu nanoparticule metalice prezintă performanțe 

bune, cum ar fi cataliza, îmbunătățirea transportului de masă, suprafața eficientă ridicată [59]. 

Este necesar de menţionat şi unele dezavantaje ale acestei metode. De exemplu, limitele de detectare 

a metodei date necesită a fi îmbunătățite, apar unele interferenţe cu alţi compuşi în cazul sistemelor 

complexe. 

 

4.     Metoda cromatografică 

Analiza directă a nitriţilor poate fi realizată prin majoritatea tehnicilor HPLC și cromatografiei ionice 

[12, 32, 20], însă cromatografia de gaze necesită modificarea chimică a compusului analizat [25]. Cele mai 

evidente dezavantajele ale metodelor cromatografice se referă la costul ridicat și complexitatea 

determinărilor, prezenţa personalului calificat.  

Utilizarea HPLC este atractivă, deoarece metoda este mult mai rapidă, sensibilă și selectivă în 

comparaţie cu metodele spectrofotometrice și electrochimice. Cantitatea de nitriţi și nitraţi poate fi 

determinată direct prin detectarea absorbției UV la 210-220 nm sau determinând conductivitate acestora. Cu 

toate acestea, majoritatea metodelor de analiză a nitriților și nitraților necesită o procedură de derivatizare, în 

care compuşii determinaţi sunt transformaţi în produse ce absorb lumina la o lungime de undă specifică sau 

se caracterizează prin fluorescenţă [12, 32]. 

Metoda implică utilizarea reacției Griess, în prealabil prin HPLC separând nitraţii de nitriţi, nitraţii 

apoi fiind reduşi până la nitriţi pe o coloană Cu/Cd. 

Detectorul UV/VIS este cel mai larg răspândit și cel mai eftin detector utilizat în analiza HPLC 

datorită simplității sale. Cu toate acestea, detectoarele de absorbție UV și VIS pot interfera cu clorurile 

prezente în probele biologice. Din acest motiv sunt necesare proceduri de purificare ale probelor analizate. 

Detectarea electrochimiсă este mai sensibilă decât cea UV/VIS, dar de asemenea este susceptibilă la 

interferența clorurii. 

Detectarea chemiluminiscentă și fluorescentă posedă o sensibilitate mai înaltă și nu este afectată de 

prezenţa de clorurilor, însă nu poate fi aplicată la o analiză simultană a nitritului și nitratului. Detectarea 

chimiiluminiscenței suferă de obicei dezavantajul complexității în reacțiile post-coloană. De exemplu, 

Kodamatani și colab. [29] au dezvoltat o metodă de determinare a nitriților și nitraților în probele de apă 

bazată pe schimbul ionic, reacția fotochimică și detectarea chimioluminiscentă a luminolului. 

Nici nitritul și nici nitratul nu posedă în sine fluorescență. De acea, aceștia trebuie derivați cu pentru 

obţinerea unor compuşi stabili și fluorescenţi. Metoda fluorometrică HPLC, ce implică derivatizarea pre-

coloană a nitritului cu 2,3-diaminonafalena, oferă o sensibilitate şi specificitate mai mare decât alte metode 

cu absorbție UV/VIS, electrochimice și detecție de chemiluminiscență [18]. Cu toate acestea, metodele 

fluorometrice combinate cu HPLC necesită o procedură complicată de pregătire a probelor pentru eliminarea 

componentele nedorite.  

 

5.    Metoda electroforezei capilare 

Electroforeza capilară este o tehnică care poate fi utilizată pentru analiza compuşilor cationici, 

anionici și neutri. Posedă un şir de avantaje față de alte tehnici analitice, cum ar fi eficiența înaltă de 

separare, timp redus necesar pentru analiză, volume mici de substanţă analizată, analiza simultană a unei 

mari varietăți de anioni. Determinarea nitritului în diferite probe se realizează prin izotacoforeza capilară 

[23] și electroforeza zonei capilare aplicând detectarea UV directă [15]. 

Deși cele mai utilizate principii de detectare în analiza EC a nitriților sunt absorbția UV și VIS, au 

fost, de asemenea, raportate metoda fluorometrică și electrochimică pentru analiza nitriților. Wang et al. [57] 

a propus o metodă fluorometrică EC pentru determinarea nitritului în plasma umană prin derivatizare cu 2,3-



 
 

150 

diaminonafalenă. Nitritul în plasma umană a reacționat ușor cu compusul dat în mediu acid cu formarea a 

2,3-naftotriazolului fluorescent. În plus, metoda fluorometrică  combinată cu electroforeza capilară oferă 

unele avantaje precum, simplitatea și un cost mai mic în comparație cu metodele HPLC fluorometrice 

actuale. 

În timp ce electroforeza capilară poate fi aplicat direct la o serie de probe, există însă unele 

deficiențe. Principalul dezavantaj al coloanelor capilare constă în capacitatea lor restrânsă. Datorită 

diametrului mic și a traseului optic scurt al capilarului, sensibilitatea detectorului UV este scăzută. Unele 

materiale proteice sunt absorbite cu ușurință pe peretele capilarului, ceea ce duce la interferarea cu semnalul 

analitic sau deteriorarea echipamentului.  

 

6.   Metoda spectrofluorimetrică 

Metoda spectrofluorimetrică este utilizată pentru detectarea nitriților datorită sensibilității şi 

selectivității ridicate, limitelor de detecţie excelente. Metodele spectrofluorimetrice se bazează pe 

modificarea intensității fluorescenţei la interacţiunea probelor fluorescente cu nitritul.  

 

6.1. Metoda spectrofluorimetrică bazată pe reacţia de nitrozare 

O serie de compiuşi fluorescenţi, cum ar fi resorcinolul [58] și 4-hidroxicumarina [59] pot reacționa 

cu nitritul în mediu acid cu formarea nitrosoderivaților. Unii reactivi care conțin amină secundară sau 

grupare amidă pot fi de asemenea folosiți pentru determinarea nitriților, deoarece după reacție cu nitritul se 

formează N-nitrosoderivați. De exemplu, Biswas și colab. [60] au propus o metodă spectrofluorimetrică 

pentru analiza nitritului bazată pe acțiunea de micşorare a fluorescenței în urma acţiunii nitritului asupra 

murexidului. Cu toate acestea, în această metodă, ionul de clorură interferează cu nitritul și ca urmare trebuie 

îndepărtat prin precipitare. 

 

6.2. Metoda fluorimetrică bazată pe diazotizare 

Sunt cunoscute metode spectrofluorimetrice pentru determinarea nitriților pe baza diazotizării 

aminelor aromatice cu nitrit în mediu acid cu formarea sării de diazoniu. Ulterioara modificare a intensității 

fluorescenței se foloseşte pentru analiza cantitativă a nitriților. Axelrod și colab. [1] au propus o metodă de 

determinare a nitritului pe baza creșterii intensității fluorescenței rezultată de interacţinea a 5-

aminofluoresceinei cu nitritul. De asemenea pentru determinarea nitritului a fost propusă utilizarea 

compușilor aromatici cum ar fi safranina O [22], roșu neutru [33] și acid folic [37]. 

 

6.3. Metoda electrochemioluminiscentă 

Metodele electrochemiluminescente se utilizată pe scară largă în multe domenii datorită sensibilității 

ridicate și utilajului simplificat. În 2008, Ju et al. [36] au propus o metodă de detectare a 

electrochemiluminescenţei a nitriților bazată pe efectul de micşorare a emisiilor anodice ale cuantodoturi 

CdSe. În 2013, Li și colab. [32] au propus o metodă rapidă pentru detectarea electrochemiluminiscenă a 

nitriților bazată pe efectul de atenuare a emisiilor ECL anodice de către Qd-uri CdSe. Metoda propusă 

permite determinarea conţinutului nitritului cuprins între 1 μM și 0,5 mM cu o limita de detectare 0,2 μM, iar 

abaterea standard relativă pentru nitrit de 10 μM este de 1,72%. 

 

Concluzii 

S-au analizat diferite metode de determinare a nitriţilor şi nitraţilor. Constatăm, că metoda cu aplicarea 

reacţiei Griess continuă să dețină o poziție dominantă datorită costului redus și a fezabilității ușoare. Cu toate 

acestea, această metodă este necesită mult timp și posedă o sensibilitate joasă și de interferențe din partea 

altor ioni. Stabilitatea și reproductibilitatea metodei chemiluminiscente s-a constatat de a fi joasă. Metodele 

electrochimice nu sunt potrivite pentru analiza urmelor de nitriţi din motivul sensibilităţii joase. 

Cromatografia și electroforeza capilară au avantajul unei sensibilități ridicate, însă cerințele pentru 

procedurile de preparare și derivatizare a probelor și echipamentele specializate fac ca aceste metode să fie 

mai mult mai costisitoare decât metoda spectroscopică și electrochimică. Metodele 

electrochemiluminescente propuse pentru determinarea nitriților la moment nu sunt perfecţionate suficient. 

În comparație cu alte metode metodele spectrofluorimetrice se evidenţiază datorită simplității, comodității, 

sensibilității și selectivității sale ridicate, limitelor de detectare și costului redus. 
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Industria vitivinicolă reprezintă una dintre ramurile principale ale economiei tării noastre, insă 

produsele secundare, acumulate după procesarea strugurilor, nu sunt pe deplin valorificate. Printre acestea, 

semințele strugurilor reprezintă o sursă ieftină, accesibilă, bogată în fitonutrienți și substanțe biologic active. 

Componentele bioactive din semințele de struguri, cu proprietăți antioxidante, antibacteriene, 

antiinflamatoare, cu efect protector cardiovascular și hepatic, pot fi utilizate în diferite domenii: industriile 

alimenară, farmaceutică, cosmetică, cresterea animalelor, în agricultură șa. [1,3]. 

Un șir de studii demonstrează că conținutul de substanțe biologic active în struguri depinde de mai 

mulți factori, cum sunt condițiile de cultivare (solul, apa, lumina, temperatura, etc.), maturitatea și desigur, 

factorul cu cel mai important – genotipul [2].  

Reieșind din rezultatele cercetărilor menționate, ne-am propus să elucidăm proprietățile și 

caracteristicile fizico-chimice ale semințelor de struguri de soiul autohton Feteasca Neagră cultivați pe 

podgoriile din Nisporeni, Hâncești și din satul Speia (Anenii-Noi) în sezonul anului 2020.   

Pentru realizarea scopului, semințele de struguri au fost separate din tescovină și uscate până la masă 

constantă. Au fost determinate proprietățile mecanice ale semințelor, masa substanțelor uscate și conținutul 

substanțelor minerale. Pentru calculul fracțiilor masice de lipide, probele de semințe măcinate au fost extrase 

în extractorul Soxhlet (SER 148), prin reflux continuu cu hexan-n. Pentru probele de ulei au fost determinați 

indicii de calitate: indicii de refracție la 200C și densitatea relativă (200C, kg/dm3), indicii de aciditate  și de 

peroxid au fost determinați prin metoda clasică, titrimetrică.  

Rezultatele înregistrate arată că proprietățile mecanice ale celor trei probe de semințe de struguri de 

soiul Feteasca Neagră sunt, respectiv: pentru semințele colectate în Nisporeni - în 100 g sunt cuprinse 3822 

de semințe; semințele colectate în Hăncești sunt mai mărunte, în 100 g încap 4018 semințe, iar cele de la 

Speia, 100 g cuprind 3960 semințe.  Masa substanțelor uscate (%) și conținutil substanțelor minerale (%) 

sunt, respectiv: Nisporeni – 90,34±0,16 și 2,41±0,102; Hâncești - 93,46±0,01 și 2,37±0,042; Speia - 

89,87±0,04 și 2,44±0,051.  

Fracțiile masice de ulei, extras din cele trei probe, raportat la 100 g de semințe uscate, de asemenea 

variază: Nisporeni – 10,09±1,53 % ; Hâncești – 10,53±1,12 %; Speia -  9,28±0,04 % .  

Indicatorii fizico-chimici ai uleiului, se încadrează in categoria uleiurilor vegetale comestibile;  

indicii de refracție și densitatea relativă au următoarele valori: Nisporeni – 1,473 și 0,921 kg/dm3; Hâncești – 

1,4774 și 0,922 kg/dm3; Speia – 1,4770 și 0,921 kg/dm3. Indicii de aciditate (mg KOH/1g) ale probelor de 

ulei au valori mici: Nisporeni – 0,56±0,08; Hâncești – 0,61±0,02; Speia – 0,51±0,05. De asemenea, indicii de 

peroxid (mmol/Kg ½ O)  au valori reduse și nu au putut fi determinați prin metoda clasică, titrimetrică 

(cauza este metoda de extracție a uleiului cu solvent organic).  

Reieșind din cercetările efectuate, concluzionăm că semințelor soiului autohton Feteasca Neagră 

sunt o sursă accesibilă de lipide și fitonutrienți, iar indicatorii fizico-chimici ai semințelor depind de 

condițiile de cultivare. 

Cuvinte cheie: calitate, indici de aciditate, densitate, proprietăți funcționale, ulei 
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Cercetările au fost efectuate grație proiectului de stat 20.80009.5107.09 ”Ameliorarea calității și siguranței 

alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară” 
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Actualmente, se pune accent tot mai des pe consumul de produse naturale, bogate în substanțe 

nutritive şi crescute fără utilizarea de pesticide, în condiții ecologice. Drept exemplu este grâul Spelta care 

are toți aminoacizii de care organismul uman are nevoie, iar în făina integrală din Spelta se păstrează toate 

componentele vitale: fibre alimentare, vitamine, minerale, grăsimi vegetale, în comparație cu grâul comun 

care în timpul măcerarii, pierde o cantitate imensă de nutrienţi [4].  

O proprietate importantă constă în faptul că Spelta este lipsită de proteina alergenă-α-gliadina, iar 

indexul glicemic este redus (conținutul de amidon în Spelta este mai puțin, dar proteine mai multe în 

comparație cu grâul comun, valoarea acestora fiind cuprinsă între  12,5 % și 18,50 %) [4]. 

Scopul acestui studiu prezintă analiza comparativă a grâului comun, a grâului din specia Triticum 

Spelta și a fracțiilor rezultate la măcinarea acestor două produse. Pentru determinarea indicilor de calitate s-a 

utilizat analizatorul Multi Check. În baza analizei boabelor grâului Spelta [1] se remarcă un conținut de 

proteine mai mare cu 1,3 %, decât în grâul comun, prin urmare acestea pot fi mai apreciate din punct de 

vedere calitativ.  

În ceea ce privește făina de Spelta, propusă pe piață [2], s-a constatat că este identică cu fracția 3 

obținută de la sita nr. 27, ceea ce a fost demonstrat pe cale organoleptică și microscopică. Indicatorii fizico-

chimici s-au arătat a fi mai buni la fel în cazul făinii de Spelta (identică cu fracția 3), acestea având 

următoarele date: umiditate - 11,04 %, aciditate - 4,40 %, conținut de cenușă - 2,15 % SU, conținut de 

grăsime - 2,33 %. Raportând datele obținute la cele ale făinii de grâu comun, se evidențiază o creștere ușoară 

a acidității, a conținutului de cenușă, însă în principiu diferența nu este considerabilă. 

Conținutul de gluten din Spelta, permite utilizarea sa cu succes în panificație. Se poate afirma că 

acesta are o compoziție moleculară ce diferă de cea a glutenului din grâul comun, este mai puțin elastic și 

extensibil, mai solubil în apă, iar aceasta face digestia mai ușoară datorită conținutului înalt de fibre [3].  

Cantitatea de gluten umed obținută a fost una destul de mare,  iar calitatea obținută la aparatul IDK-1 

- 57,50 un. conv., ceea ce demonstrează o calitate bună a  glutenului.  

Datorită absenței proteinelor cu masa moleculară mare, pe care mulți oameni nu le pot digera, poate 

fi o alternativă delicioasă pentru cei sensibili la grâu. Ele creează aluaturi cu proprietăți de panificație 
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inferioare celor obținute din grâul comun: capacitate de retenție a gazelor mai mică, toleranță redusă la 

frământare și prelucrabilitate mecanică redusă (lipicioase).  

Astfel, grâul din specia Triticum Spelta și produsele rezultate la măcinare sunt produse ecologice 

care pot fi destinate consumului, în special pentru persoanele cu diabet zaharat și alergice la grâul comun.  

Cuvinte-cheie: Spelta, boabe, făină, gluten. 
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Pe lângă sursele tradiționale de fitonutrienți, (legumele, fructele, pomușoarele, plantele, etc.), 

microalgele  atrag tot mai mult atenția datorită capacității de a sintetiza substanțe biologic active cu structură 

variată. Biomasa de microalge se consideră o sursă superioară de fitonutrienți și antioxidanți, nu numai 

datorită productivității mult mai înalte a microalgelor, comparativ cu sursele convenționale terestre dar și a 

conținutului de substanțe  din celulă, estimat după cum urmează: 8–14% pigmenți, 12–30% carbohidrați, 4–

20% lipide, 40–70% proteine și vitamine A, C, B1, B2, B12, E, K, D [1-3].  

Numeroase cercetări au demonstrat că substanțele bioactive sintetizate de microalge manifestă 

proprietăți antioxidante, protejează celulele de acțiunea radiațiilor ultraviolete, previn cancerul, bolile 

inflamatorii și bolile cardiovasculare, modulează sistemul imunitar, etc. Totodată sunt coloranți naturali, 

precursori ai vitaminelor, inofensivi pentru organismul omului și pot înlocui aditivii și coloranții alimentari 

nocivi, de sinteză chimică, utilizați actualmente în industria alimentară [2,3]. 

Cu scopul de a spori valoarea nutrițională și funcțională a alimentelor convenționale, microalgele  

sunt utilizate pentru suplimentarea și fortificarea pastelor, produselor de panificație, snack foods, produselor 

de cofetărie, dulciurilor, băuturilor, produselor lactate ș.a. [1-3]. 

Reieșind din cele expuse, cercetarea oportunității utilizării fitonutrienților și pigmenților acumulați în 

microalge în calitate de aditivi și coloranți alimentari naturali și, de asemenea elaborarea produselor  

funcționale noi, sunt obiective tot mai actuale pentru industria alimentară modernă. 
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Scopul cercetărilor a fost aplicarea preparatului S1 pe bază de Spirulină la prepararea sticksurilor din 

3 tipuri de făină. Preparatul S1 a fost obținut din biomasă de Spirulina (Arthrospira platensis) în laboratorul 

„Ficobiotehnologie” al Institutului de microbiologie și Biotehnologie al AȘM.   

Pentru fabricarea produselor fortificate cu preparat S1 pe bază de Spirulină  s-au utilizat 3 tipuri de 

făină: de grâu de calitate superioară „Băneasa”, de ovăz „Haferflocken OATS” și făină de grâu integrală 

„Beatrice-Com”. Compoziția de rețetă aplicată în actuala cercetare a presupus obținerea a trei tipuri de 

produse cu un adaos de 3 % de preparat S1, din masa totală a materiilor folosite. Adăugarea S1 sub formă de 

pulbere, modifică considerabil culoarea aluatului într-o culoare verde, specifică preparatelor pe bază de 

Spirulină [4]. A fost efectuată analiza fizico-chimică a produselor finite cu adaos de S1. Datele obținute arată 

că valorile umidității se încadrează în normele prestabilite. Alcalinitatea în sticksurile din făina integrală de 

grâu și de ovăs cu adaos de S1 prezintă valori de două ori mai mari față de proba din făina de grâu. Fracția 

masică de lipide în sticksuri variază în funcție de tipul făinii, în modul următor: 1,56 % pentru sticksurile din 

făină de grâu, 2,6% pentru cele din făina integrală și circa 6,8% pentru cele din făină de ovăs. Conținutul de 

glucide este cel mai ridicat în sticksurile din făină de grâu cu adaos de S1 comparativ cu celelalte probe 

experimentale. Valorile activității apei în cele trei probe de sticksuri cu adaos de S1 sunt relativ mici, 

cuprinse între valorile 0,4..0,45. Prin urmare, sticksurile vor avea o stabilitate și durată de valabilitate mai 

mare și pot fi propuse pentru o categorie de consumatori care își doresc în alimentația sa includerea unor 

produse sănătoase cu o compoziție variată de  nutrienți și antioxidanți cu efect de revigorare și fortificare a 

organismului.  

Cuvinte cheie: microalgii, spirulina, sticksuri. 

 

Mulțumiri: Cercetarea a fost finanțată prin Proiectul de Stat 20.80009.5107.09 „Ameliorarea 

calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară”, desfășurat la Universitatea 

Tehnică din Moldova.  
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Rezumat. Lucrarea conține o privire de ansamblu asupra  celor mai răspândite surse de alimentare 

ale unui PC și în cazul uzării morale a ascetora, posibilitățile de adaptare a acestgora  în surs reglabile de 

laborator ce pot fi utilizate în procesul  lucrărilor de laborator la cursurile  de specialitate  sau pentru 

diverse experimente în procesul cercetărilor de laborator. Sunt utilizate în acest scop o serie de surse de la 

PC-uri mai vechi cu invertor, de tip AT și ATX care pot fi   reproiectate și  ușor modificate în  unități de 

alimentare de laborator reglabilă în diapason de 1,4V - 16 V și current maxim de până la 10 A. Este 
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important ca aceste surse să posede o plajă de reglare extinsă păstrându-se sistemul de protecție împotriva 

scurtcircuitării sau suprasolicitării  în circuitele experimentale. 

 

Abstract. The work contains an overview of the most common power sources of a PC, and in the 

case of their moral wear, the possibilities of transformation into adjustable laboratory sources that can be 

used in the process of laboratory work at specialized courses or for various experiments in the process of 

laboratory research. For this purpose, are used a series of sources from older PCs with AT and ATX type 

inverters, which can be redesigned and easily modified into laboratory power supply units adjustable in 

tuning fork for 1.4 - 16 V and maximum current of up to 10 A. It is important that these sources have an 

extended control range, while maintaining the protection system against short circuit or overload in the 

experimental circuits. 

 

Privire generală asupra surselor de alimentare de tip AT și ATX  

Sursele de alimentare mai mult sau mai puțin standardizate (PC / XT, AT, PS / 2) pentru computere 

au apărut la începutul anilor 80 datorită standardizării calculatoarelor personale (PC- personal computer) de 

către compania IBM  (International Business Machines). Primul computer lansat în serie este modelul 5150, 

cunoscut în mod obișnuit ca IBM PC. De aici apare sintagma: IBM PC compatible. Din cele mai răspândite 

au fost sursele de alimentare de tip AT (Advanced Technology) și ATX (Advanced Technology eXtended). 

Principiul  de funcționare a acestor surse de alimentare poate fi explicate în baza schemei structurale 

din figura 1. 

Filtrul FMI (ElectroMagnetic Interference) împedică propagarea “semnale parazite” emise la 

trecerea curentului electric prin conductor. Interferența provocată de aceste semnale parazite creşte odată cu 

frecvenţa curentului ce trece  printr-un conductor, intensitatea acestuia şi lungimea conductorului. Acest 

filtru se montează la întrarea sursei de alimentare în comutație având rolul de neutralizare a semnalelor 

parasite în diapazonul de  frecvenţa de 5-10 kHz. Astfel tensiunea de rețea intră în sursa de alimentare printr-

un filtru de interferență electromagnetică, care împiedică propagarea interferențelor de înaltă frecvență de la 

convertorul de impulsuri la rețea. Acesta este urmat de un redresor și un filtru de netezire, la ieșirea căruia 

obținem o tensiune constantă de 310 V. Această tensiune este transmisă către un invertor (circuit de 

comutare) cu jumătate de punte, care  transformă impulsul în impulsuri cu undă pătrată care alimentează 

înfășurarea primară a transformatorului T1. 

Tensiunile de la înfășurările secundare ale transformatorului alimentează redresoarele și filtre de 

netezire. Ca rezultat, obținem tensiunile constante necesare la ieșire. 

La conectarea  sursei, în momentul inițial, invertorul pornește în modul de autogenerare și, după 

apariția tensiunilor pe redresoarele secundare, se va porni controlerul PWM (Pulse-width modulation)  de tip 

TL494, care sincronizează funcționarea invertorului prin furnizarea impulsurilor de declanșare la bazele 

tranzistoarelor cheie prin transformatorul de izolare T2. 

Sursa de alimentare utilizează un controller PWM (Pulse-width modulation) cu modulator al lățimii 

impulsurilor de ieșire. Pentru a ridica tensiunea de ieșire, controlerul mărește durata (lățimea) impulsurilor de 

declanșare, iar pentru a  reduce tensiunea  micșorează durata impulsurilor de declanșare. 

Stabilizarea tensiunii de ieșire în astfel de surse de alimentare se efectuează adesea doar la o singură 

tensiune de ieșire (+5 V, ca fiind cea mai importantă), uneori la două (+5 și +12), dar cu o prioritate de +5 V. 

Pentru aceasta, la intrarea comparatorului controlerului ( pinul 1 al TL494, printr-un divizor) este furnizată 

tensiunea de ieșire. Controlerul reglează lățimea impulsului de declanșare pentru a menține această tensiune 

la nivelul dorit. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_PC_compatible
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Figura 1. Schema bloc a sursei de alimentare AT.  

Sursa: [1] 

 

De asemenea, sursa de alimentare are 2 tipuri de sistem de protecție. Primul - din excesul de putere 

totală și scurtcircuit, iar al doilea, de la supratensiune la ieșiri. În caz de suprasarcină, circuitul oprește 

generatorul de impulsuri în controlerul PWM (prin aplicarea + 5V pinului 4 al microcircuitului TL494). 

În plus, unitatea de alimentare conține un nod (care nu este prezentat în diagramă) care generează un 

semnal POWER_GOOD la ieșire („tensiunea este normală”) după ce unitatea de alimentare intră în modul de 

funcționare, ceea ce permite procesorului să pornească în computer. 

Sursa de alimentare AT (PC / XT, PS / 2) are doar 12 fire principale pentru conectarea la placa de 

bază (2 conectori cu 6 pini). În 1995, Intel a fost îngrozit când a constatat că sursele de alimentare existente 

nu puteau face față sarcinii crescute și a introdus un standard pentru un conector 20/24-pini. În plus, puterea 

stabilizatorului de +3,3 V de pe placa de bază pentru alimentarea. La rândul său, Microsoft, a introdus 

modurile de gestionare a energiei APM (Advanced Power Management) în sistemul de operare Windows ... 

Deci, în 1996, a apărut o sursă modernă de alimentare ATX. [1]. 

 

Pornirea surselor  AT/ATX 

Mufele de iețire ale surselor de alimentare AT/ATX au 20 sau 24 pin oferind mai multe ieșiri de 

diferite tensiuni, cum ar fi: la conectorul ATX cu 20 de pini - Combinațiile de tensiune sunt:  + 3,3 V, + 5 V, 

+ 12 V, -12 V, -5 V, precum și un număr de fire de masă negre și câteva fire de semnal; la conectorul ATX 

cu 24 de pini - Combinațiile de tensiune sunt: 24v (+12, -12), 17v (+5, -12), 12v (+12, 0), 10v (+5, -5), 7v 

(+12 , +5), 5v (+5, 0) care ar trebui să fie suficiente pentru majoritatea circuitelor electronice. 

Pentru pornirea autonomă (fără conectarea sursei la o placă de bază) a acestor surse de alimentare în 

scopuri de testare sau utilizare a sursei ca sursă de laborator, rebuie să scurtcircuităm  pinul 14 PS_ON și 

masă (pinul 15). Când pinul 14 este conectat momentan sau permanent la masă printr-un comutator, sursa de 

alimentare va porni. [2] 
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Figura 2. Mufa de conecțiune cu 24 și 20 de pini. 

 

Metode de modificare a surselor de AT/ATX în surse de laborator 

Există o mulțime de publicații în care sunt prezentate mai multe metode de transformare a surselor 

AT/ATX în surse de laborator. 

În lucrarea [3], este prezentată o modalitate de a transforma  sursele de alimentare cu circuitul PWM 

de tip TL494 sau circuite analogice în surse pentru încărcarea acumulatoarelor introducându-se un ciscuit 

suplimntar pe baza stabilizatorului de tensiune 7812 și un divisor de tensiune de 3.3V, 5V, și 12Vcare sunt 

conectați la circuitul PWM conform schemei de mai jos: 

 

 
Figura 3. Modificarea circuitului cu intriducerea stabilizatorului de tensiune 7812. 
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Figura 4.  Modificarea circuitului cu intriducerea unui rezistor variabil. 

 

În lucrarea [4] sunt experimentate surse cu circuitele PWM de tip TL494 și KA7500la care sunt effectuate 

următoarele modificări: 

 Deconectarea amplificatorului de eruare; 

 Deconectarea rezistoarelor R1, R2; 

 Conectarea unui resistor variabil de 100k  între ponul 1 și iețirea +12. 

 

Soluția propusă 

În toate cazurile de modificare a surselor de alimentare AT/ATX întâlnite, indiferent de modalitatea 

de transformare, se recurge la deconectarea amplificatorului de eroare, care reprezintă de fapt un microcircuit 

destinat protejării alimentatorului de suprasarcină sau scurtcircuit. Pentru sursele de alimentare de laborator 

protejarea de scurtcircuit are importanță majoră.  

În acest scop, în lucrare, este propusă o modificae a surselor de tip AT/ATX fără deconectarea 

sistemului de protecție a sursei. Pentru pastrarea protejării de scurtcircuit la ieșire la pinii +12V și -5V, la 

ieșirea +12V și -5V, se conectează un reglator de tensiune format dintr-un transistor bipolar de tip n-p-n 

montat pe un radiator, un resistor variabil, un voltmetru și un ampermetru. În așa fel putem regla tensiunea în 

diapazonul 1.4V-16V (fig. 5). 

 
Figura 5. Realizarea practică. Stânga – o sursă de tip ATX; Dreapta – o sursă de tip AT. 
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Rezumat. Lucrarea  reprezintă un studiu în scopul proiectării și realizarii unui sistem de control 

asupra microclimatului unui spațiu protejat cu utilizarea  celor mai moderne tehnologii și dispositive 

standardizate la nivel international,  ce pot fi procurate în magazine online la prețuri rezonabile. Sistemul 

permite automatizarea proceselor legate de menținerea microclimei la parametri necesar, iar starea 

parametrilor interiori (controlați) și a celor exteriori (necontrolați), pot fi stocați într-o bază de date. 

Utilizarea componentei softwoare realizate de autor este accesibilă oricărui utilizator cu cunoștințe 

elementare în electronică și tehnologiile informaționale. Lucrarea este recomandată cercetătorilor și 

antreprenorilor în scpopul controlului microclimei într-un spațiu protejat:  sere, uscători, incubatoarei etc. 

Cuvinte Cheie: controler, mediu microclimateric protejat, parametri microclimaterici. 

 

Abstract. This work is a study in order to design and implement a control system on the 

microclimate of a protected area using the most modern technologies and internationally standardized 

devices, which can be purchased in online stores at reasonable prices. The system allows the automation of 

the processes related to maintaining the microclimate at the necessary parameters, and the status of the 

internal parameters (controlled) and the external ones (uncontrolled), can be stored in a database. The use 

of the software component made by the author is accessible to any user with basic knowledge in electronics 

and information technologies. The paper is recommended for researchers and entrepreneurs for the purpose 

of microclimate control in a protected area: greenhouses, dryers, incubator, etc. 

Key words: controller, protected microclimateric environment, microclimateric parameters. 

 

 

Introducere 

Lucrarea conține redarea succintă a unui preoiec de realizare a unui sistem de control asupra 

microclimatului unui spațiu protejat cu utilizarea unui sistem informatic programabil. 

Scopul realizării sistemului este automatizarea proceselor legate de menținerea  microclimei la 

parametrii necesari precum și obținerea unor date necesare pentru controlarea acestora sau acumularea unei 

baze de date statistice. 

Sistemul poate fi dirijat direct de la blocul de comandă, precum și dirijarea la distanța prin utilizarea 

unei interfețe web. Dirijarea la distanța prin internet reiese din accesibilitatea mare a rețelei precum și prețuri 

mici de utilizare. 

Sistemul proiectat poate achiziționa următorii parametri ai microclimei: 

 Temperatura aerului – (-55 ÷ +125)0C, ±0,50C 

https://www.drive2.com/b/150956/?page=48
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 Temperatura solului – (-55 ÷ +125)0C, ±0,50C 

 Umiditatea aerului – (0 ± 100)% ± 0,3% 

 Umiditatea solului – (0 ± 100)% ± 0,5% 

 Concentrația de CO2 – (440 ± 10000)ppm, ± 0,5% 

 Luminozitatea - – (0 ± 50000)lux, ± 0,5% 

Sistemul poate fi ajustat la parametrii necesari de la panoul de comandă pentru fiecare parametru în 

parte. Parametrii pot fi memorați în caz de resetare aceștia vor fi stabiliți ca implicit. 

Elaborarea algoritmului și codului sursă a programului pentru ATmega328P 

Pentru a exclude lucrul cu termeni abstracți au fost utilizate macrouri după limbajul C/C++ care face 

programul mai flexibil pentru oricare alt microcontroler AVR. În dreapta liniei de cod este plasat 

comentariul ce explică pe scut funcția îndeplinită de acest macrou. 

#define SKIP_ROM 0xCC // Neglijare identificare 

#define CONVERT_T 0×44 // Măsurarea temperaturii 

#define READ_SCRATCHPAD 0xBE // Citirea datelor măsurării 

#define OWI_PORT PORTD // Declararea portului de ieșire 

#define OWI_DDR DDRD 

#define OWI_PIN PIND 

#define OWI_BIT 0 

#define OWI_LOW OWI_DDR |= 1<<OWI_BIT // Instalare magistrală în 0 

#define OWI_HIGH OWI_DDR &= ~(1<<OWI_BIT) // Eliberare magistrală 

 
Figura 1. Algoritmul funcției pentru identificarea dispozitivelor 1-wire.  
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Sursa: [2] 

Programul a fost scris utilizând compilatorul Arduino distribuit gratis de către producătorul de 

microcontrolere Arduino. Suportă limbajele C/C++ și limbajul de asamblare. Este un compilator matur ce 

susține un număr mare de microcontrolere, programatoare, JTAG - uri și plăci de dezvoltare. În procesul de 

elaborare al programului au fost utilizate diferite module hardware și placa de dezvoltare pe bază de 

ATmega328P. 

Programul este unul complex, cu un număr mare de funcții ce se referă la diferite operații necesare 

pentru îndeplinirea algoritmului programului. Pentru simplificare vom prezenta algoritmii ce se referă la un 

anumit proces de bază utilizat. 

În figura 2 sunt prezentați algoritmii funcțiilor pentru înscriere OWI_write_bit și citire a unui bit 

OWI_read_bit prin protocol 1-wire. Algoritmii sunt prezentați cu terminația scrisă în interiorul programului 

pentru a face mai înțeles de către programator. Funcția de înscriere a unui bit ia ca parametru de intrare 

valoarea bitului în variabila char bit, iar la ieșire nu returnează nimic. Formarea unui bit “1” se face prin 

menținerea nivelului unu logic timp de 65 uSec. 

Valoarea bitului citit se va returna în variabila OWI_rbit la ieșirea din funcția de citire a unui bit 

OWI_read_bit. Citirea se face prin citirea directă a pinului microcontrolerul prestabilit pentru magistrala 1-

wire. Se generează de la master condiția de citire după care se citește valoarea pinului OWI_PIN.  

Figura 3 a fost utilizată la elaborarea algoritmilor programului pentru lucru cu dispozitivele 1-wire. 

Deoarece pe linia 1-wire vom avea conectate mai multe dispozitive, la etapa inițială este necesar de 

identificat fiecare dispozitiv conectat în rețea. Algoritmul de identificare a numărului de dispozitive este 

elaborat în funcția OWI_fiind care la ieșire va returna daca sunt dispozitive 1-wire (DS18B20) sau nu sunt 

device=0. Este necesar de respectat sloturile de timp _delay_us, în caz contrar pot apărea erori. Funcțiile de 

reținere au fost utilizate din funcția standard prezentă în compilatorul Arduino. La intrarea în funcție a fost 

salvat valoarea registrului de stare SREG, iar la ieșire restabilită pentru că în procesul de executare a acestei 

funcții poate fi modificată valoarea. De asemenea în procesul de executare a funcției pot apărea cereri de 

întrerupere care va duce la întreruperea executării acestei rutine. Pentru a aceasta să aibă loc doar după 

ieșirea din rutină au fost interzise întreruperile la intrare cli() și activate la ieșire Sei(). 

Funcțiile pentru înscriere OWI_write_bit și citire a unui bit OWI_read_bit introduse într-un ciclu for 

au fost utilizate pentru crearea funcțiilor universale de înscriere a unui cuvânt de date de orice dimensiune. În 

cazul nostru am creat funcțiile de înscriere OWI_write_byte și citire a unui octet OWI_read_byte. La fiecare 

iterație a lui for vom înscrie sau citi un bit. Un octet este format din 8 biți, deci avem nevoie de 8 iterații. La 

înscriere se verifică valoarea bitului și în funcție de “1” sau “0” se apelează funcția de trimitere a unui bit cu 

valoarea parametrului dat. [2].  

Algoritmul de citire a datelor de pe senzorul SHT20 a fost divizat în 2 funcții: 

 Funcția de bază pentru generarea condițiilor de citire float SHT_loop() 

 Funcția de citire a unui bait de informație float read_SHT20_byt 

Senzorul comunică pe două fire (protocol I2C) diagrama în timp a căruia este prezentată în figura 5. 

Algoritmii au fost elaborați în conformitate cu stolurile de timp prezentate în diagrama de timp. 

Codul a fost scris în mod cât mai generalizat pentru a putea face ușoare modificări pe parcursul depanării și 

modernizării proiectului. Datele de ieșire se vor păstra în variabila SHT_data de tip float formată din 5 zone 

de memorie de 1 bait (2 bait Temp_Data, 2bait RH_Data și CRC) 

 

Descrierea microcontrolerului Atmega328P 

Un microcontroler privit în ansamblu, reprezintă o structură formată dintr-un microprocesor și un set 

de module periferice. Un microcontroler poate avea o combinație variată de module periferice în dependență 

de serie. Un modul periferic ca regulă este un circuit specializat care poate îndeplini o anumită funcție. 

Atmega328P este un microcontroler CMOS de 8 biți de mică putere bazat pe arhitectura RISC AVR 

îmbunătățită. Dispune de un set de 131 instrucțiuni și 32 de registre de uz general.  

Cele 32 de registre sunt direct adresabile de Unitatea Logica Aritmetica (ALU), permițând accesarea 

a doua registre independente într-o singura instrucțiune. Se obține astfel o eficientă sporita in execuție (de 

pana la zece ori mai rapide decât microcontrolerele convenționale CISC).Atmega328P este un 

microcontroler RISC pe 8 biți realizat de firma Atmel.  

Caracteristicile principale ale acestuia sunt: 

 16Kocteți de memorie Flash neinscriptibilă pentru stocarea programelor 1Kocteți de 
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memorie RAM  

 512 KB de memorie EEPROM 

 două numărătoare/temporizatoare de 8 biți 

 conține un convertor analogic – digital de 10 biți, cu intrări multiple 

 conține un comparator analogic 

 conține un modul USART pentru comunicație serial (port serial) 

 dispune de un cronometru cu oscilator intern  

 ofer 32 de linii I/O organizate în patru porturi (PA, PB, PC, PD). 

 

 
 

Figura 2. Algoritmul funcției pentru înscriere și citire a unui bit de informație prin protocol 1-wire. 
Sursa:  [2] 
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Figura 3. Algoritmul funcției de înscriere și citire a unui byte de informație prin protocol 1-wire.  

Sursa: [2] 

 

 
 

Figura 4. Algoritmul funcției pentru conversia datelor de la senzor DS18B20 în temperatură. 

Sursa: [2] 
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Figura 5. Algoritmul de citire a datelor de pe senzorul SHT20. 

 

Structura internă generală a controlerului este prezentat în figura 6. Se poate observa că există o 

magistrală generală de date la care sunt conectate mai multe module: 

 unitatea aritmetică și logic (ALU) 

 registrele generale 
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 memoria RAM și memoria EEPROM  

 liniile de intrare (porturile–I/O Linse) și celelalte blocuri de intrare/ieșire. 

Aceste ultime module sunt controlate de un set special de registre, fiecare modul având asociat un 

număr de registre specifice. 

Memoria Flash de program împreună cu întreg blocul de extragere a instrucțiunilor, decodare i 

execuție comunică printr-o magistral propriu, separat de magistrala de date menționate mai sus. Acest tip de 

organizare este conform principiilor unei arhitecturi Harvard și permite controlerului să execute 

instrucțiunile foarte rapid. 

Modul Power-down salvează conținutul registrelor, dar blochează Oscilatorul, dezactivând toate 

celelalte funcții al chip-ului pană la următoarea Întrerupere Externă sau Reset hardware. In modul Power-

save, timer-ul asincron continua sa meargă, permițând user-ului sa mențină o baza de timp in timp ce restul 

dispozitivului este oprit. 

In modul Standby , Oscilatorul funcționează în timp ce restul dispozitivului este oprit. Acest lucru 

permite un start foarte rapid combinat cu un consum redus de energie. In modul standby extins (Extended 

Stanby Mode), atât Oscilatorul principal cât și timer-ul asincron continu să funcționeze. 

Memoria flash (On-chip) permite să fie reprogramat printr-o interfață serial SPI , de către un 

programator de memorie non volatil convențional, sau de către un program de boot On-chip ce rulează pe 

baza AVR. Programul de boot poate folosi orice interfață pentru a încarcă programul de aplicație in memoria 

Flash. Combinând un CPU RISC de 8 biți cu un Flash In-sistem auto –programabil pe un chip monolitic, 

Atmega328P este un microcontroler puternic ce oferă o soluție extrem de flexibil și cu un cost redus în 

comparație cu multe altele de pe piață. 

 

 
Figura 6. Semnificația pinilor pentru Atmega328P.  

Sursa: [1, p3] 

 

VCC – Sursa de curent 

GND – Masa 

Atmagea 16 AVR este susținut de o serie completa de instrumente de programare și de dezvoltare a 

sistemului, care include: compilatoare C, macroasambloare, programe debut/ simulare etc. 

Port A (PA7 ... PA0) 

Port-ul A servește drept porți de intrări analogice pentru Convertorul A/D. Port-ul A servește de 

asemenea și ca un port bidirecțional I/O de 8 biți, în cazul în care Convertorul A/D nu este folosit. Pinii de 

port pot fi conectați opțional la VCC prin rezistori interni, (selectați pentru fiecare bit). Buffer-ele de ieșire 

ale Portului A au caracteristici de amplificare . 

Port B (PB7… PB0) 

Portul B este un port I/O de 8 biți bidirecțional cu rezistori interni (opțional). Buffer-ele de ieșire ale 

Port-ului B au caracteristici de amplificare. Port-ul B îndeplinește de asemenea funcții speciale ale 

microcontrolerului ATmega328P. 
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Port C (PC7…PC0) 

Portul C este un port I/O de 8 biți bidirecțional cu rezistori interni(opționali). Buffer-ele de ieșire ale 

Port-ului C au caracteristici de amplificare.  

Daca interfața JTAG (de depanare) este activat, rezistorii pinilor PC5(TDI), PC3(TMS) și PC2(TCK) 

vor fi activați, chiar dacă are loc o resetare.  

Port-ul C îndeplinește de asemenea funcții ale interfeței JTAG și alte funcții speciale ale 

ATmega328P. 

Port D (PD7…PD0) 

Portul D este un port I/O de 8 biți bidirecțional cu rezistori interni conecta și opțional la VCC 

(selectați pentru fiecare bit). Buffer-ele de output ale Port-ului D au caracteristici de amplificare. Port-ul D 

îndeplinește de asemenea funcții speciale ale Atmagea 16. 

Reset 

Un nivel scăzut la acest pin mai mare ca durat decât o valoare prestabilit , va genera o inițializare. 

XTAL 1: Intrare pentru amplificatorul inversor al Oscilatorului; 

XTAL 2: Ieșire pentru amplificatorul inversor al Oscilatorului. 

AVCC: AVCC este pin de alimentare pentru Port-ul A si Convertorului A/D. 

Trebuie conectat extern la Vcc, chiar dacă ADC nu este folosit. Dacă ADC este folosit, ar trebui 

conectat la Vcc printr-un filtru trece -jos. 

AREF: AREF este pinul de referință analogică pentru Convertorul A/D. 

Combinând un CPU RISC de 8 biți cu un Flash In-system auto –programabil pe un chip monolitic, 

ATmega 328P este un microcontroler puternic ce oferă o soluție extrem de flexibilă şi cu un cost redus în 

comparație cu multe altele de pe piața.[1] 

Descrierea senzorilor utilizați 

DS18B20 este un senzor de temperată digital cu rezoluție programabilă de la 9 la 12 biți. Este 

destinat comunicației prin protocol 1-wire comandat de la un procesor central (Master). Intervalul de 

temperatura măsurat este de la -55 °C până la +125 °C cu precizia de ±0.5°C. Necesită 1 fir pentru date și 1 

sau 2 pentru alimentare (Vcc și GND). Fiecare senzor are un cod de identificare unic pe 64biți ce permite 

conectarea mai multor senzori pe rețea 1-wire. 

 

 
Figura 7.  Tipurile de capsule pentru DS18B20. 

Sursa: [2, p1] 

 

Particularități oferite de senzorul DS18B20: 

 interfață unică de comunicare care necesită doar 1 pin de la microcontroler 

 adresă unică pe 64biți stocată în memoria ROM internă 

 nu necesită componente externe 

 rezoluție scalabilă pe 9-12biți 
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 tensiune de alimentare 3-5,5V 

 timpul de conversie maxim 750ms (12bit) 

 domeniul de măsurare -55°C până +125°C (-67°F până +257°F) 

Cel mai frecvent se utilează capsula de tip TO-92, deoarece este cu mult mai practică și poate fi 

plasat în locuri greu accesibile fără să necesite un cablaj imprimat.  

 

 
Figura 8. Schema de structură a senzorului DS18B20.  

Sursa: [2, p1] 

 

Rezoluția senzorului poate fi setată 9, 10, 11 sau 12 biți care corespunde unui pas de măsurare de 

0,5°C, 0,25°C, 0,125°C, și 0,0625°C.  

Pentru a genera procesul de conversie a temperaturii de la procesor trebuie de transmis comanda 

specializată [2]. 

 

 
Figura 9. Formatul registrelor temperaturii.  

Sursa: [2, p6] 

 

Temperatura este citită de pe 2 registre de 8 biți – baitul inferior LS și baitul superior MS. Trebuie 

luat în seamă care registru este citit primul ca la conversia datelor în temperatură (zecimal) să nu se producă 

rezultat eronat. Aceasta se poate face ca în exemplul de mai jos: 

unsigned char B; 

unsigned int ds18_temp=0; 

B=OWI_read_byte();//Citim baitul LS 

ds18_temp=OWI_read_byte();//Citim baitul MS 

ds18_temp=(ds18_temp<<8)|B;//Copiem rezultatul final. 

 

Se declară 2 variabile una de tip char B care poate lua valori de la 0-255, adică în ea se vor putea 

salva un număr de 8 biți. Variabila int ds18_temp este o variabilă de 16 biți ce va putea lua valori de la 0-

216=65535. Mai întâi se citește baitul inferior LS și se înscrie rezultatul în variabila tampon B, după care se 

citește baitul superior. Apoi se copie valoarea lui B în ds18_temp cu deplasarea datelor la stingă cu 8 biți. 

Aceasta este necesar pentru ca sa putem avea cei 11 biți (rezoluția maximă) în formă consecutivă înscrise în 

variabila ds18_temp. Ca rezultat vom avea datele despre temperatură într-o singură variabilă ce este comod 

de lucrat mai departe pentru afișarea rezultatului sau transmisia acesteia către alte dispozitive. 

DS18B20 poate fi alimentat de la sursă externă de 3,3V-5V, în așa caz avem nevoie de 3 fire de 

conexiune (Vcc, GND, Data) sau cu alimentare parazită de la firul de masă. Varianta 2 este practică atunci 

când cablul de conectare este mai lung. Prima variantă de obicei se folosește când senzorul de află pe același 
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cablaj cu microcontrolerul sau cablul este scurt (1-2m). 

 

Tabelul 1. Relațiile de bază între temperatură și date. 

Temperatura (°C) Codul binar Codul hexazecimal 

+125 0000 0111 1101 0000 07D0h 

+85* 0000 0101 0101 0000 0550h 

+25.0625 0000 0001 1001 0001 0191h 

+10.125 0000 0000 1010 0010 00A2h 

+0.5 0000 0000 0000 1000 0008h 

0 0000 0000 0000 0000 0000h 

-0.5 1111 1111 1111 1000 FFF8h 

-10.125 1111 1111 0101 1110 FF5Eh 

-25.0625 1111 1110 0110 1111 FE6Fh 

-55 1111 1100 1001 0000 FC90h 

Sursa: [2, p6] 

 

 
Figura 10. Metodele de alimentare ale DS18B20. 

Sursa: [2, p7] 

 

Senzorul are un consum mic de energie, iar în tip de repaus daca nu este adresat de la master trece în 

regim de așteptare unde are loc consum minim de energie. 

Cablul de conexiune este de dorit să fie cu cât mai scurt, însă la necesități practice se poate extinde 

până la 20m, fără a folosi circuite auxiliare. 

SHT20 este un senzor de umiditate și temperată digital cu rezoluție programabilă de l4 biți. Este 

destinat comunicației prin protocol I2C comandat de la un procesor central (Master). Intervalul de 

temperatura măsurat este de la -40 °C până la +125 °C cu precizia de ±0.3°C și umiditatea exactă până la ± 3 

% RH.. Umiditatea relativă poate fi măsurată în intervalul 0-100% RH. Senzorul de umiditate este conectat 

la un convertor ADC pe 14 biți și la o interfață serială, ceea ce duce la o calitate ridicată a semnalului, timp 

de răspuns rapid și rezistență bună la interferențe. 

Particularități oferite de senzorul SHT20: 

 interfață unică de comunicare care necesită doar 2 pin de la microcontroler 

 rezoluție scalabilă pe 14 biți 

 tensiune de alimentare 2.1 până la 3.6V 

 Consumul de energie: 3,2µW (la 8 biți, 1 măsurare) 

 Diapazonul de măsurare: 

 Umiditatea RH= +/-0,3% 

 Temperatura t= +/-0,50C 

 Timp de răspuns RH-8 sec. 

 

 

Tabelul 2. Umiditate relativă 
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Parametrii Condiția Valoarea Unitate 

Rezoluție1 
12 bit 0.04 % RH 

8 bit 0.7 % RH 

Precizie 

toleranță2 

tip 3.0 % RH 

Max Vezi figura 2.22 % RH 

Repetabilitatea  0.1 % RH 

Timpul de răspuns3   8 s 

Gama de operare extins4 0 to 100 % RH 

Deriva pe termen lung5 tip < 0.25 % RH 

Sursa: [4, p2] 

 

 
Figura 11. Toleranță tipică și maximă la 25 °C pentru umiditate.  

Sursa: [4] 

 

 
Figura 12. Toleranță tipică și maximă pentru senzorul de temperatură în °C.  

Sursa: [4] 

 

Senzorul funcționează stabil în condițiile normale recomandate la interval - vezi Figura 2.23. 

Expunere pe termen lung la condiții în afara intervalului normal, în special la umiditate> 80% HR, poate 

                                                           
1 Rezoluția implicită de măsurare este 14bit (temperatură) / 12 biți (umiditate). Poate să fie redus la 12 / 8biti, 11 / 11biti 

sau 13 / 10biti prin comanda înregistrării utilizatorilor. 

2 Preciziile sunt testate la controlul calității ieșite la 25 ° C și 3.0V. valori exclud histeria și deriva pe termen lung și sunt 

aplicabile fără condensării numai medii. 

3 Timp pentru atingerea a 63% din funcția pas, valabil la 25 ° C și 1m / s în flux de aer 

4 Interval normal de funcționare: 0-80% RH, dincolo de această limită, senzorul poate citi un decalaj reversibil cu 

cinetică lentă (+ 3% RH după 60h la umiditate> 80% HR). 

5 Valoare tipică pentru funcționare în domeniul normal de operare RH / T. Max. valoarea este <0,5% RH / y 
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compensa temporar semnalul RH (+ 3% RH după 60h). După întoarcerea în intervalul normal se va 

întoarce încet spre starea de calibrare de la sine. Expunere prelungită la condițiile extreme pot accelera 

îmbătrânirea acestuia. 

MG811 senzor pentru măsurarea concentrației de CO2 în aer. Este un senzor analogic bazat pe 

reacție chimică care redă variația de CO2 în variație de tensiune ce poate fi ușor prelucrată pentru a obține 

date înțelese de utilizator. 

Din diagrama de sensibilitate a senzorului vedem domeniul de lucru al acestuia după care putem 

deduce o formulă de lucru cu utilizarea ADC. Observă că are o reacție mică pentru alte tipuri de gaze ceia ce 

permite să obținem date precise. 

Dependența tensiunii de ieșire a senzorului de parametrii externi (temperatură și umiditate) este 

mică, se poate introduce un coeficient de corecție în caz de necesitate. Deoarece în sera agricolă temperatura 

nu poate varia în domenii mari, putem neglija această influență. 

 

 
Figura 13. Diagrama de sensibilitate a senzorului MG811.  

Sursa: [3] 

 

Tabel 3. Parametrii senzorului MG811.  

Notația Nume parametru Domeniu Observații 

VH Tensiunea nominală 6.0±0.1 V AC or DC 

RH Rezistența nominală 30.0±5%Ω Temperatura camerei 

IH Curentul nominal 200Ma  

PH Puterea consumată 1200mW  

Tao Temperatura de lucru -20—50  

Tas Temperatura de depozitare -20—70  

Vout Tensiunea de ieșire 30—50mV 350—10000ppm CO2 

Sursa: [3] 

 

Configurarea  microcontrolerului Arduino Uno 

Conectați Arduino la calculator cu ajutorul cablului USB. După configurarea inițială, calculatorul ar 

trebui să emită bip-ul ascendent pentru a confirma existenta unui dispozitiv. Software-ul pentru Windows este 

distribuit ca fișier ZIP, deci nu se creează automat nicio pictogramă desktop sau intrare din meniul Start. 

Deoarece există multe modalități diferite de a vă putea remedia acest lucru în funcție de gusturile voastre 

specifice vom alege procedeul dorit. După lansarea programului trebuie să ne afișaje o fereastră ca în figura 

de mai jos. 

Acum trebuie să configurăm IDE-ul astfel încât să poată comunica cu placa Arduino. Rețineți că de 

fiecare dată când conectați un dispozitiv Arduino prin USB, poate fi necesar să treceți prin aceeași procedură 

de configurare (cel puțin cu panouri pre-Uno). În plus, dacă provocăm resetarea greșită a Arduino (de 

exemplu, pentru că am creat un scurt temporar), aceasta va reseta și conexiunea USB. Resetările grele sunt 

echivalente funcțional cu deconectarea și reconectarea cablului sau a plăcii. Din fericire, apăsarea butonului 
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de resetare de pe placa Arduino (sau scuturi) nu va reseta conexiunea USB. 

Există doar două setări care trebuie configurate și una dintre ele se schimbă rar. Prima setare este 

tipul de placă. Dacă utilizați o placă Uno, sub Tools-> Board selectați Arduino Uno. Această opțiune este 

probabil deja implicită, iar această setare este reținută de la ultima dată când a fost rulat ID-ul Arduino. Dacă 

utilizați o placă Duemillanove, sub Instrumente-> Consiliul selectați Arduino Duemilanove sau Nano w / 

ATmega328. Nu setarea tipului de placă va duce la descărcarea programelor la bord. Cealaltă opțiune, sub 

Instrumente-> Port serial, specifică portul COM pe care driverul USB ar trebui să îl utilizeze pentru a 

comunica cu Arduino. Acesta este enervant pentru că de fiecare dată când configurația dvs. USB se 

modifică, placa Arduino se poate muta într-un alt port COM. Există trei moduri de a afla ce port COM să 

utilizați: 

1) încercați să descărcați la fiecare dintre ele, 

2) Numai pentru Windows - navigați în Start-> Panou de control-> Sistem-> Hardware-> Device 

Manager-> Ports, căutați o intrare etichetă USB Serial Port, 

3) rețineți ce conexiuni USB nu sunt conectate la Arduino (dar la șoareci etc.) și utilizați acea 

conexiune care se schimbă. 

 

 
Figura 14. Lansarea programului Arduino Uno. 

 

Încercarea unui port COM utilizând metoda în cade eroare resetarea durează aproximativ 

cincisprezece secunde pe fiecare încercare greșită, deci depinde de dvs. modul în care doriți să vă petreceți 

timpul stabilind ce port COM este cel potrivit pentru utilizare. Dacă Arduino este singurul dispozitiv USB de 

pe sistemul PC nostru atunci este ușor deoarece avem doar o singură opțiune de alegere. Dacă nu sunt oferite 

opțiuni în lista porturilor seriale, deconectați și replicați-vă placa și ar trebui să apară. Dacă nu se întâmplă 

ceva, atunci aveți fie un panou care este toast, un cablu rău, fie hardware conectat la placa, care împiedică 

funcționarea corectă a Arduino-ului, cum ar fi un scurtcircuit sau altceva care atrage o cantitate excesivă de 

curent chiar și atunci când dispozitivul este oprit. Dacă cunoaștem limbajul de programare C++ atunci ne va 

fi foarte comod de lucrat cu boardul în cauză, fiindcă toate instrucțiunile folosite sunt asemănătoare cu 

acestea. 

Pentru ca senzorul  să fie citiți  de MCU, mai întâi de toate trebuie să  instalăm fiecare bibliotecă 

pentru fiecare senzor în parte. Bibliotecile folosite le-am descărcat de la GitHub, urmați pașii următori pentru 

a instala aceste biblioteci. Deschideți Arduino IDE  și mergeți la Schiță > Încărcare bibliotecă > Gestionare 

biblioteci . Managerul de bibliotecă trebuie să se deschidă vezi figura 15. După instalarea bibliotecilor, 

reporniți Arduino IDE. 
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Figura 15. Instalarea bibliotecilor utilizate. 

 

După instalarea bibliotecilor necesare, începem prin includerea bibliotecilor utilizate, declararea 

variabilelor și a pinilor (figura 16). 

 

 
Figura 16. Includerea  bibliotecilor, declararea variabilelor și a pinilor. 

 

În setup (), inițializăm Monitorul Serial la o rată de transfer de 9600 pentru depanare a lcd-ul și a 

senzorilor (figura 17). 

 

 
Figura 17. Inițializarea monitorului serial. 

 

 

În void loop(), realizează însuși a comenzilor de citire a datelor furnizate de către senzori, care vor 

rula tot timpul  cât  placa Arduino este activată. Începând cu prima comandă, microcontrolerul va ajunge la 

final și va sări imediat la început pentru a repeta aceeași secvență. Și deci este un număr infinit de ori (atâta 
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timp cât este furnizată energie electrică la placă). O secvență din programul realizat este reprezentat în figura 

18. 

 
Figura 18. Citirea și afișarea datelor. 

 

După încărcarea codului în Arduino, deschidem monitorul serial la o rată de transfer de 9600, să 

obținem afișarea datelor furnizate de către senzori . Iată ce ar trebui să vedem în monitorul serial Arduino 

IDE (figura 19). 

 
Figura 19. Afișarea datelor furnizate de către senzori. 

 

Realizarea practică a dispozitivului 

În baza schemei a fost elaborat un prototip pentru testarea practică a dispozitivului. Pe parcursul 

testării acesta a suferit unele ajustări ale nominalelor componentelor. Mai întâi de toate pentru prima pornire 

este necesar de a conecta toți senzori la master. Senzori se conectează după cum este reprezentat în figura 3. 

Deoarece unii senzori necesită un consum mare de energie legătura cu blocul de prelucrare se va face prin 

cablu electric de la o sursă comună de alimentare. Este posibil realizarea acestuia și prin module radio, însă 

în acest proiect în cadrul serei nu se justifică. Senzorii se alimentează de la o sursă de tensiune externă de 

+3.3 si 5 V cu un curent de circa minim 200 mA.  Din cauza că senzorii vor fi plasați în locurile de 

măsurarea a parametrilor microclimei, aceștia vor fi distanțați de blocul de prelucrare și control ceia ce duce 

la necesitatea conversiei semnalului primar de la senzor. Conversia semnalului se realizează cu ajutorul 

interfeței I2 C și prin  protocol 1-wire. 

După ce am conectat toți  senzori la ”master”, apoi conectăm blocul cu releuri este reprezentat 

schema electrică în figura 20. Releurile  se alimentează de la o sursă de tensiune externă de +5V cu un curent 

de circa minim 200mA. Releu este utilizat pentru aplicarea comenzii START/STOP și a vitezei prestabilite  la 

invertorul de frecvențe a anumitor procese din sistemul de microclimat în sera agricolă. Unul din procese ar 

fi temperatura în sera agricolă  crește de valoarea setata, masterul citește și prelucrează  datele furnizate de la 

senzorul de temperatură și se conectează releul, care la rândul său conectează cum ar fi un ventilator sau ar 



 
 

177 

pune în mișcare un motor electric care acționează o fereastră de la sera agricola. 

 
Figura 20. Schema de conexiune între blocuri a senzorilor. 

 

 
Figura 21. Schema electrica a blocului cu releuri. 

 

 
Figura 22. Punerea în practică a dispozitivului. 
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Concluzii 

Sistemul proiectat este actual și poate fi implementat în diferite domenii unde este necesar de a 

achiziționa, măsura și controla diferite procese în care datele sunt preluate de la diferite tipuri de senzori. 

Lucrarea conține reperele de bază ale proiectului realizat într-o formă cât mai generală ca pe viitor să fie 

posibil de adus diferite modificări (hardware și software) ce dă posibilitate de implementat la cerințele 

impuse de solicitant. În cadrul lucrării au fost prezentate cele mai importante momente legate de soluțiile 

hardware și software. Pentru elaborare a fost studiat un material vast din literatura de specialitate pentru a 

putea soluționa diferite probleme tehnice apărute în timpul proiectării. S-a pus accent pe posibilitatea de 

implementare în practică a acestui sistem cu o bază de componente electronice ce se găsesc în diverse rețele 

comerciale la un preț rezonabil. Modulele senzorilor sunt concepute sub formă de module independente 

programabile ce vor permite crearea rețelei doar din senzorii doriți. De asemenea în așa mod obținem o 

mobilitate considerabilă, ceea ce este foarte important când dorim să implementăm acest sistemu în anumit 

domeniu. 
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Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor științifice axate pe stabilirea influenței 

temperaturii asupra capacității de adsorbție a cărbunelui activ industrial „Granucol BI” față de colorantul 

Albastru de Metilen. Cercetările experimentale au fost realizate la trei valori ale temperaturii: +250C, 

+350C și +450C. Rezultatele experimentale obținute denotă faptul că cantitatea de colorant reținută pe 

unitatea de masă pentru  material adsorbant creste odată cu creșterea temperaturii și a timpului de contact 

dintre cele două faze. Acest fapt sugerează că procesul de adsorbție este unul endoterm.  

Cuvinte cheie: adsorbție, temperatură, Albastru de Metilen, cărbune activ.   

 

Abstract: The presented scientific research is focused on determining the influence of temperature 

on the adsorption capacity of industrial activated carbon „Granucol BI” against the methylene blue dye. 

Experimental research has been carried out at the three values of temperature: +250C, +350C and  +450C. 

The obtained experimental results show that the amount of retained dye per unit of mass of adsorbent 

material increases with the increase of temperature and the contact time between the two phases. This 

suggests that the adsorption process is an endotherm one. 

Key words: adsorption, temperature, Methylene Blue, activated carbon.   

 

Introducere 

În condițiile unei degradări continui a mediului ambiant, sănătatea populaţiei reprezintă un obiectiv 

primordial al societății contemporane [1-3]. Abordarea unui stil de viața sănătos în complex cu utilizarea 

unor metode simple şi eficiente de detoxificare a organismului uman are un impact pozitiv asupra sănătății și 

poate prelungi viața.  Având ca scop curativ şi profilactic eliminarea din organismul uman a substanţelor 

http://embedded-lab.com/blog/lab-14-inter-integrated-circuit-i2c-communication/
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toxice endo- şi exogene, cercetările în domeniul enterosorbţiei sunt untr-un proces continuu de identificare a 

noilor produse enterosorbante.   Produsele folosite în acest scop sunt preparate de diferită origine şi structură. 

Printre cei mai solicitaţi enterosorbanţi sunt cei fabricaţi din cărbuni activi, în special, cei obţinuţi din 

sâmburii de fructe, coji de nuci, seminţe de struguri, deoarece structura morfologică a acestor materii prime 

vegetale favorizează obţinerea adsorbanților cu o rezistenţă mecanică mare şi capacitate de adsorbţie sporită 

[4-5].  

Tratamentul cu cărbune activ de origine vegetală se utilizează și în oenologie, anume pentru 

reducerea în mod selectiv a culorii vinului și a elimina mirosurile neplăcute, permițând expresia 

caracteristicilor senzoriale a varietății de struguri. Astfel, sunt eliminate nuanțele și mirosurile neplăcute prin 

adsorbția specifică moleculelor responsabile, dar și ameliorează gustul în cazul apariției nuanțelor străine [6-

8].  

Cărbunii activi de tip Granucol sunt de origine vegetală și prezintă adsorbție selectivă în funcție de 

tip pentru înlăturarea defectelor la vinuri. După tratament efectul este foarte rapid. 

 

Metodologia cercetării 

Pentru cercetare, pe post de de adsorbant s-a selectat cărbunele activ industrial Granucol BI, utilizat 

în industria vinicolă pentru tratarea vinurilor. În calitate de adsorbat s-a folosit colorantul Albastru de 

Metilen (MM 319.85 u.c.) achiziţionat de la Fluka, având gradul de puritate de cca  99.0%. 

 Experimentele s-au efectuat în flacoane conice de 100 ml. Soluția stoc de colorant s-a preparat prin 

dizolvarea unei cantități determinate de adsorbat în apă distilată. Volume de 50 ml de diferite concentrații s-

au contactat cu 0.05 g CA și au fost supuse agitării până la stabilirea echilibrului procesului de adsorbție. 

Intervalul de timp suficient pentru stabilirea echilibrului s-a determinat din studiul cineticii de adsorbție. 

Pentru determinarea curbelor cineticii de adsorbție, probele cercetate, cu o concentrație constantă de 

adsorbat, au fost agitate cu viteza 150 rpm şi amplituda 5 la diferite intervale de timp, cuprinse între 10 

minute și 24 h. Izotermele de adsorbție s-au determinat după stabilirea echilibrului procesului funcție de 

temperatura selectată. Concentrațiile de echilibru au fost determinate spectrofotometric, utilizînd pentru 

calcularea valoarii adsorbției colorantului cercetat relația: 

m

VCeCo
a

*)( 


, 

în care: a - valoarea adsorbţiei, mg/g; C0- concentraţia iniţială a soluţiei, mg/L; Ce - concentraţia de 

echilibru, mg/L; V- volumul soluţiei, L;  m – cantitatea de sorbent, g. 

Studiul influenței temperaturii asupra procesului de adsorbţie s-a efectuat la trei valori ale 

temperaturii: +250C, +350C și +450C.  

 

Rezultate și discuții 

Parametrii de structură a cărbunelui activ Granucol BI, determinați din izotermele de adsorbţie-

desorbție a azotului (N2, 77 K), au fost prezentaţi în cercetările anterioare [9].   

Deoarece viteza de eliminare a poluanţilor din sistemele cercetate este o caracteristică foarte 

importantă a tehnologiilor de tratare, studiul cineticii de adsorbţie a substanței – marcher (Albastru de 

Metilen) s-a realizat la diferite valori ale temperaturii (+250C, +350C și +450C) ) și la intervale diferite de 

timp (de la 10 min până la 24 de ore). După fiecare experiment supernatantul s-a filtrat prin hârtie de filtru cu 

bandă albastră şi s-a determinat spectrofotometric la lungimea de undă 665 nm. Curbele cineticii de 

adsorbție, obţinute în rezultatul contactării și agitării soluțiilor apoase de colorant AM cu concentrația de 500 

mg/L cu probele de cărbune activ Granucol BI, determinate la +250C, +350C și +450C  sunt prezentate în 

figura 1. 
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Figura 1. Curbele cineticii de adsorbţie ale colorantului AM pe cărbunele Granucol BI 

 

Determinarea curbelor cineticii de adsorbție a colorantului Albastru de Metilen a permis evaluarea 

gradului de reținere a acestuia funcție de temperatură şi timpul de contact cu adsorbantul carbonic cercetat 

(tabelul 1).  

 

Tabelul 1. Gradul de imobilizare a colorantului Albastru de Metilen (%) pe cărbunele activ 

Granucol BI funcţie de temperatură la diferite intervale de timp 

Temperatura 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 300 min 

+25OC 53,88 58,91 62,15 67,78 73,65 76,81 77,15 

+35OC 59,42 68,85 69,81 70,43 76,3 78,73 80,08 

+45OC 59,76 69,53 72,35 73,46 76,13 86,8 87,05 

 

Rezultatele experimentale obținute, denotă că cantitatea de adsorbat, reținută pe unitatea de masă de 

material adsorbant, creste odată cu creșterea timpului de contact dintre cele două faze. Inițial, procesul de 

adsorbție decurge destul de rapid, reţinându-se în primele 30 min de contactare circa 50-60% din cantitatea 

totală de adsorbat. Ulterior, procesul de adsorbție devine mai lent, iar pentru stabilirea echilibrului procesului 

de adsorbție sunt suficiente  5 ore de contactare.  

Datele studiul influenței temperaturii asupra capacității de adsorbție a cărbunelui Granucol BI, 

efectuat la +250C, +350C și +450C, prezentate în tabelul 1, arată că rata de imobilizare a colorantului 

Albastru de Metilen sporește odată cu creșterea temperaturii. Astfel,  ridicarea valorii temperaturii de la 

+25oC la +45oC crește gradul de reţinere a colorantului Albastru de Metilen pe cărbunele Granucol BI cu cca 

10%. 

Experimentele realizate pentru determinarea izotermelor de adsorbție a colorantului Albastru de 

Metilen pe cărbunele Granucol BI s-au efectuat într-un agitator termostatat la trei valori ale temperaturii 

(+250C, +350C și +450C). În flacoane conice de sticlă (100 cm3) la mase constante de adsorbant carbonic (50 

mg) sau adăugat soluțiile apoase de colorant (50 mL) cu diferite concentrații. Măsurările experimentale s-au 

efectuat după stabilirea echilibrului procesului de adsorbție (timpul de contactare-agitare 5 ore) la valoarea 

selectată a temperaturii. După stabilirea echilibrului probele au fost filtrate prin hârtie de filtru cu bandă 

albastră și determinate spectrofotometric la λ= 665 nm. Izotermele de adsorbție obținute sunt prezentate in 

figura 2.  
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Figura 2. Izotermele de adsorbție ale colorantului AM pe cărbunele activ Granucol BI 

 

Analiză datelor obținute indică ideea că după stabilirea echilibrului procesului de adsorbție, valorile 

adsorbției maximale (am) ale colorantului Albastru de Metilen pe mostra de cărbune cercetată sunt cuprinse 

în intervalul  de cca 520 mg/g – la +25oC şi 630 mg/g – la +45oC. Datele obţinute certifică o sporire de cca 

50 mg/g a ratei de imobilizare a colorantului pe cărbunele Granucol BI în condițiile de creștere a temperaturii 

cu 20OC.  
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Figura 3. Capacitatea de adsorbtie a cărbunilui activi Granucol BI față de colorantul AM  

funcție de temperatură. 

 

Studiul influenței factorului de temperatură asupra capacității cărbunelui industrial Granucol BI de a 

imobiliza colorantul Albastru de Metilen, realizat la trei valori ale temperaturii (250C, 350C și 450C), arată că 

rata de reținere a adsorbatului crește odată cu creșterea temperaturii (figura 3), ceea ce sugerează că procesul 

este unul endoterm.  

 

Concluzii 

 Cinetica de adsorbție a colorantului Albastru de Metilen pe cărbunele activ Granucol BI este un 

proces destul de rapid. În primele 30 min de contactare pe adsorbantul cercetat se rețin peste 50% 

de adsorbat iar pentru stabilirea echilibrului procesului de adsorbție sunt suficiente 5 ore de 

contactare. 
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 Creșterea temperaturii de contactare în sistemul adsorbat/adsorbant cercetat este însoțită de 

sporirea cantității de colorant imobilizat pe proba de cărbune investigată, fapt ce sugerează că 

procesul este unul endoterm.  

 

Mulţumiri: Această cercetare a fost realizată cu suportul financiar al proiectului  „Diminuarea impactului 

substanțelor chimice toxice asupra mediului și sănătății prin utilizarea adsorbanților și catalizatorilor obținuți 

din materie primă autohtonă” cu cifrul 20.80009.7007.21 
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Abstract: In this paper several technological issues have been studied: the use of activated sludge to 

reduce the influence of organic matter on the wastewater treatment process; rationalization of the use of 

organic sediment separated from wastewater in order to reduce the processing costs of organic solid and 

obtaining an ecological product useful in agriculture. The developed process of concentration of residual 

organic solids expands the industrial possibilities of using activated sludge in optimizing the purification 

processes and obtaining valuable products. 
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nitrogen forms, waste activated sludge. 

 

Abbreviations 

AAMS -  aerobic-anaerobic mesothermophilic separation 

AAS – atomic absorption spectroscopy 

AS – activated sludge  

BOD5 – biochemical oxygen demand 

CODCr – chemical oxygen demand  

LLC –  limited liability company 

WW – wastewater 

WWTP – wastewater treatment plant 

 

Introduction 

Being one of the great modernizations in the field of environmental engineering in the twentieth 

century, the activated sludge process plays an important role in contemporary wastewater treatment [5,21]. 

As a result, activated sludge, an inevitable by-product of wastewater treatment, is unavoidably produced in 

large amounts. Sewage sludge in urban WWTP contains a large amount of water, perishability and strong 

unpleasant odor. If sludge accumulates arbitrarily unprocessed, it is able to cause groundwater and soil 

pollution due to erosion and rainwater overflow, which may endanger human health. Therefore, the high 

production of sludge determined that the treatment of the sludge would be a significant proportion of 

secondary pollution control of the WWTP [23]. As a result, the reduction of sludge has become a key issue 

for the operators of municipal WWTP [6]. Sludge contains many organic substances, including proteins, 

polysaccharides, nucleic acids and humic acids, as well as various inorganic minerals such as quartz, 

alumina, iron oxide, phosphate, calcium and magnesium. Meanwhile, sludge features may be influenced by 

factors such as wastewater treatment technology, seasonal temperature changes and regional water use 

habits, which can cause significant changes in the sludge chemical composition. On the other hand, activated 

sludge volume comprises about 1%–2% of the volume of sewage flowing in the plants, concomitantly 

containing around 50%–80% of waste stream pollutants. Final treatment and disposal of activated sludge are 

associated with very high capital and operating costs, up to 60% of total treatment costs [1, 24]. 

Disappointingly, it is anticipated that these figures will continue to grow as a result of stricter regulation 

criteria of effluents and sludge overflow, as well as increasing the number of treatment facilities. Activated 

sludge with a high water content, more than 99%, in WWTPs could be dewatered to around 80% by applying 

proper pretreatment methods, followed by mechanical dewatering [5, 21].  

One of the favored directions of sewage sludge utilization is connected with its natural use, including 

using it for agricultural purposes, land recovery, and the cultivation of plants planned for the production of 

compost. The main requirement is that sewage sludge should be stabilized and sanitized before its 

application on agricultural land [4]. 

The present study aimed to elucidate the optimal conditions for intensifying the processes of 

mesothermophilic biological dehydration of sediments from wastewater treatment. 

 

Materials and methods 

Laboratory glassware and purity reagents according to the requirements of ISO methods [8-14, 17-

20] were used. For the estimation of the organic matter content, the chemical oxygen consumption CODCr 

and the biochemical oxygen consumption (BOD5) were determined, and for the elucidation of the presence 

of functional groups and of the buffer properties, the alkalinity was determined. The content of stable and 

soluble forms of nitrogen, NH4
+, NO2

- and NO3
-, was also determined. In order to estimate the possibility of 

using organic sediments as fertilizers or in order to improve the soil structure in the samples of organic 

sediments, the content of heavy metals Pb, Cd, Ni, Cu, Zn and Hg was determined by the atomic absorption 

spectroscopy (AAS). WW from WWTP Magdacesti and AS residues from WWTP Chisinau were used in the 

experiments aimed at treating wastewater with activated sludge. Ten standard ISO and one STAS (state 

standard) methods [8-14, 17-20] were used in the above mentioned experiments. 

 

Experimental part 

Among the many issues on wastewater (WW) treatment there are two, the answer of which remains 
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to be solved. The first issue is that of WW overloaded with soluble organic matter and in stable suspensions. 

For this purpose, the conventional activated sludge treatment process requires a longer time or an over-

intensification of the oxidation and coagulation process of the organic matter in the wastewater. Often the 

loss of stability of the treatment process suffers, especially when the indices of organic matter have a large 

amplitude of oscillation in the wastewater, coming in large quantities of piston type. A case similar to the 

described situation is at WWTP Magdacesti, where due to the local fish processing factory, it faces a 

sustainability deficit (Table 1). 

Another difficult problem is associated to the fact that the sediments of biological treatment 

installations which contain mainly activated sludge, is the treatment and use of sludge, especially primary 

sedimentation tanks, as well as an excess of activated sludge formed in aeration tanks is 0.5-1.2% of the 

volume of treated wastewater. The cost of processing sludge from wastewater, taking into account energy 

consumption and employees' salaries is up to 50% of the operating costs of the entire treatment process and 

is depending on the chemical composition of the wastewater. The municipal WWTP Chisinau was serve as a 

reference object. At this station the dehydration of the sediments takes place by centrifugation using 

flocculants. The separation of 65-70% of the sludge from WW was achieved through the process of aerobic-

anaerobic mesothermophilic separation (AAMS), in this work. 

 

Table 1. The results of the tests of the wastewater samples discharged in the sewerage network 

and the treatment plant of the Municipal Enterprise “Apa-Canal Magdacesti” 

Nr. Wastewater sampling address when 

discharged into the network 

CODCr  test results, 

mg/L 

1. Local fish processing factory 3477 

2. WWTP (entry into homogenizer) 604 

3. WWTP (entry) 597 

4. WWTP (output) 276 

  

Treatment of sludge by AAMS fermentation produces: 

a) decrease in the volume of stored sludge; 

b) economy of flocculants; 

c) dilution of the wastewater received in the primary receiver when treated with water extracted            

from sludge with better quality indices. 

WWTP Magdacesti, which flows its water into the Ichel River and WWTP Chisinau, respectively, 

into the Bac River, both being tributaries of the Nistru River, have a detrimental impact on its water quality. 

The mixtures consisting of activated sludge and raw sediment in different proportions, from 15-50%: 

85-50% were kept in mesothermophilic conditions at a constant temperature. Two series of experiments were 

performed: at temperature of 40 °C and 45 °C. The mixture was allowed to clear, the process being visually 

supervised for 1; 4; 16; 18; 28 and 36 hours. Two distinct phases were separated: the transparent solution and 

the solid organic float. The separation of the phases was observed from one hour after preparation and 

heating, reaching a maximum in about 12-20 hours. After this separation, the solid and liquid phases were 

kept separate for up to 28 hours and the disappearance of the distinct surface layer took place. The optimal 

stratification of the solution-floating phases was achieved in the case of the raw sediment: activated sludge 

ratios 20:80% and 30:70%. It should be mentioned that the raw sediment ensures anaerobic conditions, while 

the activated sludge is generated in an anaerobic environment. As it is shown in Table 2, the maximum 

effectiveness of the dehydration/concentration process is confirmed by the results of physicochemical 

analyzes. It follows as well that the combination of two components of the mixture favors the concentration 

of organic matter. 

In the floating product, obtained during the first hour of contact, the concentration of the organic part 

takes place, exceeding about 3.5 times according to the CODCr parameter compared to the initial mixture. 

After the final dehydration and a subsequent disinfection, the float can be used as a fertilizer and/or 

as a soil conditioner. In the dry state, the float contains about 5.6% nitrogen, 2.2% phosphorus and 35-40% 

humic substances. According to the requirements of the standards [2] for organo-mineral fertilizers, they 

must contain not less than 0.6% nitrogen and 1.5% phosphorus, respectively. The solid product obtained in 

the mesothermophilic treatment process contains higher amounts of nitrogen and phosphorus than the 

standards indicated above, therefore it can be used as a fertilizer in agriculture. The floating product can also 
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be used as a source of biogas, which is obtained by methane fermentation with heat generation or by 

composting. It should be noted that for the concentration of organic solids it is not necessary to use cationic 

organic flocculants, which would slow down the methane fermentation. 

 

Table 2. Concentration of the organic part from the mixtures with raw sediment and activated 

sludge 

No Composition of 

mixtures from raw 

sediment : activated 

sludge, % : % 

Initial 

CODCr,  

mg/L 

Final 

CODCr, 

mg/L 

Concentration 

coefficient 

Separate water 

turbidity, 

conventional 

units 

NH4
+, 

mg/L 

1 15:85 7466 26162 3,504 0.162 19.7 

2 20:80 9302.5 36973 3.975 0.210 25.1 

3 30:70 12730 38353 3.013 0.303 23.6 

4 40:60 16158 39440 2.441 0.360 26.6 

5 50:50 19584 40167 2.051 0.398 27.0 

6 60:40 22032 41971 1.905 0.407 28.3 

7 0:100 2448     

8 100:0 36720     

 

By AAS method it was established that in analyzed wastewater heavy metals were contained within 

permissible limits, so that these organic solids could be used directly as fertilizers or soil conditioning agents 

in agriculture. It should be also mentioned here that the digestion saves the volume of containers/fermenters. 

 

Results and discussions 

The results obtained attest the benefits of the developed pre-treatment process. Research on WW 

residue treatment was performed under two aspects: 1) WW pre-treatment, overloaded with organic matter; 

2) concentration of organic sediments. In Figure1 and Table 3 the data obtained for the pretreatment of 

wastewater with activated sludge, from the fish processing factory, are presented. For comparison, the 

CODCr was determined for the separation water from the AS, as well as for the wastewater without 

treatment, whose values were 268 and 968 mg/L, respectively. The results obtained demonstrate that pre-

treatment with activated sludge residue can be useful for wastewater of different origin and age.  

It is important that the separation of the sediment after stirring the mixture occurs after about 24 

hours. If the sedimentation time is exceeded, the process regresses due to the subsequent propagation of the 

fermentation processes. 

 

                                                 
 

 

Figure 1. Wastewater samples, treated with activated sludge in different ratios. 

(WW/AS, mL: 1 - 30/5; 2 - 30/10; 3 - 30/15; 4 - 30/20; 5 - activated sludge - 0/100). 

Table 3. Chemical oxygen demand and height of water and sediment columns in the process of 

pretreatment of wastewater with activated sludge 

No  Sample CODCr, 

mg/L 

Height/hour, 

mm/h 

1. Separation water from WW + AS 30+5 445 172/16 

a. After 2 hours of stirring the mixture b. After 18 hours of stirring the mixture 
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2. Separation water from WW + AS 30+10 425 171/27.5 

3. Separation water from WW + AS 30+15 409 172/34.5 

4. Separation water from WW + AS 30+20 305 171/40.5 

5. AS  172/117 

 

As it is known, depending on the ability to adapt to thermal conditions, microorganisms are 

classified into: cryophilic (t ≤ 28 °C), mesophilic (t = 28 … 42 °C) and thermophilic (t = 45 … 55 °C) [3, 7, 

16, 22]. This classification is conventional, but it is very convenient to estimate the usefulness of some or 

other species in biotechnological processes. Within the limits of the thermal values necessary for the 

development of microorganisms, there is a narrow interval of temperatures between 38 °C and 43 °C, called 

thermo-mesophilic interval, tolerated by both meso- and thermophilic microorganisms. This interval is 

specific because, on the one hand, the increase in temperature increases the speed of chemical oxidation 

reactions, and on the other creates favorable or at least tolerable conditions for a wider spectrum of species of 

microorganisms, conditioning the processes of transformation/biodegradation of organic pollutants in 

wastewater. In this context, the study of the processes that take place at the combination of two types of 

organic residues, coming from biological treatment plants: the primary sediment, resulting from the 

separation of organic matter from wastewater with activated sludge, combined with raw sludge, taken from 

the primary decanter and which supports the anaerobic thermophilic process and the active, well-aerated 

sludge residue, which has an aerobic activity regime. The mesothermophilic process involves increasing the 

temperature to the maximum value, tolerated by the mesophilic sphere, through which this process of activity 

is maximum. Instead, the thermophilic - enzymatic process, supported by the bacterial sphere, which is 

active in the corresponding temperature interval, will be partially minimized. Thus, the thermophilic 

decomposition of compounds of protein origin will decrease in relation to the consumption of soluble 

compounds, consumed by microorganisms with mesophilic activity. As a result, the ratio of suspended and 

soluble compounds, most of which being volatile, short-chain organic acids, and ammonia will increase. The 

decrease of these two components leads to the reduction of the stability of the organic colloids with a 

coagulation effect of the suspending particles in the dispersed system. 

The upper limit temperature of the mesophilic autotrophic enzyme substrate maintains the rate of 

assimilation of ammonium ions and soluble organic matter, for which the intensity of thermophilic anaerobic 

fermentation is much lower than within the optimum range mentioned above. Thus, the concentrations of 

NH4
+ ions and soluble organic substances are significantly reduced (Table 4). The decrease of the 

concentrations of these components in the initial organic solid, until the concentration, has the effect of 

reducing the hydrated states of the micelles which, in the last instance, merge. The sludge loses a large 

amount of water, previously bound in the micellar system. At the same time, the dehydration of these 

residues takes place under the action of another process: the combination of reduced forms of nitrogen, 

sulfur, phosphorus, etc., from the anaerobic zone with intermediate oxides of nitrogen, the nitrite ion from 

the aerobic zone, finally forming gaseous nitrogen, N2O and other water-insoluble components, accelerating 

the separation and flotation of the organic solid.   

 

Table 4. Physico-chemical parameters of wastewater at different stages of treatment 

                                                   

Parameters          

Samples    

NH4
+,  

mg/L 

NO2
-, 

mg/L 

CODCr, 

mg/L 

Alkalinity, 

mg/L 

Filtered water from the primary sediment 113.6 0 408 1061 

Water obtained by decanting activated sludge 81.4 0.061 72 275 

Decanted primary wastewater 104.0 0 166 573 

Water obtained by decanting the activated 

sludge after one hour 

76.0 0.098 56 239 

 

There are interactions between species of microorganisms, which lead to the establishment of an 

optimal equilibrium for the wastewater treatment process under certain conditions. The developed solution 

consists in maximum using of the specific features of the transformation processes conditioned by the 



 
 

188 

activity of microorganisms in mesothermophilic conditions, at vital temperatures for mesophilic and 

thermophilic species. Usually, fermentation is an exothermic process, but for the initiation of the 

mesothermophilic process it is necessary to preheat the residual solids. For this purpose, any accessible 

energy source can be used: electric plunger, solar radiation, biogas obtained on the spot, etc. 

At the same time, a good thermal isolation is required. Taking into account the fact that the number 

of sunny days in the Republic of Moldova is about 280-300 per year [15] and using adequate devices to 

capture solar energy in the wastewater treatment process, a substantial energy saving is obtained. In addition 

to maintaining optimal mesothermophilic conditions, it is also important to combine two processes, which 

complement each other. The first process is anaerobic, rich in soluble nutrients, containing species of 

anaerobic microorganisms, and the second process is aerobic and contains predominantly aerobic 

microorganisms with an insufficiency of nutrients. Altogether, as shown above, the process achieved by 

combining aerobic and anaerobic processes is more efficient than each of them realized separately. 

 

Conclusions 

The use of activated sludge contributes to the improvement and stabilization of technological 

processes for wastewater treatment. 

Heavy metal concentrations in the sludge analyzed by the AAS method are lower than the value 

permissible for agricultural sewage sludge application. 

Separation and concentration of the organic part from solid residues, by using aerobic-anaerobic 

mesothermophilic separation, allow expansion of the technological possibilities of using activated sludge in 

optimizing the purification processes and obtaining a product that can be used in agriculture as a fertilizer. 

The compaction of the separated organic sediment decreases the volume of anaerobic fermenters and 

the necessary containers as well as the energy consumption. 
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