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SECȚIA I 

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 
 

 
 

 

DEZVOLTAREA DURABILA – O NOUA PARADIGMA A ȘTIINȚEI ECONOMICE 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT - A NEW PARADIGM OF ECONOMICS 
 

Aurelia LITVIN 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

E-mail: a.litvin@uasm.md 
 

Ludmila DOBROVOLSCHI 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

E-mail: liuda.dob@mail.ru 

 

Rezumat. Interesul major și crescînd pentru conceptul de dezvoltare durabilă a sporit datorită 

revenirii în actualitate a preocupărilor pentru creşterea producţiei şi a consumului pe termen lung, pe 

fondul resurselor limitate şi a constrângerilor de mediu. De la începutul anilor 1970, s-a pus problema 

acordării unei atenţii deosebite corelaţiei dintre economie şi mediu. 

O noua paradigmă a dezvoltării umanității o reprezintă conceptul de dezvoltare durabilă. Acest 

concept a fost promovat în cadrul Conferinței Mondiale pentru Dezvoltare Durabilă, organizată de 

Națiunile Unite la Rio de Janeiro în 1992. Conceptul influențează decisiv schimbarea majoră în abordarea 

problemelor dezvoltării omenirii prin asigurarea unui echilibru dinamic între componentele capitalului 

natural și system 

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, economie, mediu, paradigmă. 

 

Abstract. The growing and growing interest in the concept of sustainable development has 

increased due to the resurgence of concerns about increasing long-term production and consumption, amid 

limited resources and environmental constraints. Since the early 1970s, the issue of paying close attention to 

the correlation between the economy and the environment has been raised. 

A new paradigm of human development is the concept of sustainable development. This concept was 

promoted at the World Conference on Sustainable Development, organized by the United Nations in Rio de 

Janeiro in 1992. The concept decisively influences the major change in addressing human development 

issues by ensuring a dynamic balance between natural capital and socio-economic systems. 

Key words: sustainable development, economy, environment, paradigm. 

 

 

Introducere  

Dezvoltarea durabilă este o problematică actuală a tuturor comunităților și o necesitate a secolului 

XXI. Dezvoltarea durabilă, abordează conceptul calității vieții în complexitate, sub aspect economic, social 

și de mediu, promovînd ideea echilibrului între dezvoltarea economică, echitatea socială, utilizarea eficientă 

și conservarea mediului înconjurator. Elementul cheie al dezvoltării durabile îl reprezintă reconcilierea între 

procesul de dezvoltare și calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare și luare a deciziilor, 

atît la nivel global, cît și regional, național sau local. Dezvoltarea durabilă reprezintă acel model de 

dezvoltare, care în mod intelegent, oferă oportunități viabile comunităților de a beneficia de avantaje 

economice, sociale şi de mediu, de fundamentare a relaţiilor internaţionale sustenabile între ţări, precum și de 

mailto:a.litvin@uasm.md
mailto:liuda.dob@mail.ru
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formulare a politicilor eficiente de dezvolare interne şi regionale. Problema ce urmeză a fi cercetată constă în 

investigarea conceptului de dezvoltăre durabilă, privită ca o nouă paradigmă a știnței economice, precum și 

în contextul schimbărilor ce au loc în mediul economic, social, tehnic. Prin urmare, drept obiective ale 

cercetării menționăm: 

- definirea conceptuală a dezvoltării durabile,  

- conturarea diferențelor de abordare a conceptului pe parcursul perioadelor de evoluție; 

- delimitarea conținutului și caracterizarea dezvoltării durabile; 

- elaborarea unei noi definiri a conceptului de dezvoltare durabilă în vizunea proprie a autorilor. 

 

Metodologia cercetării  

Metodologia de cercetare se axează pe astfel de metode și mijloace de cercetare, precum: cercetarea 

teoretică, cunoașterea științifică, metoda istoriografică, analiza, sinteza, inducția, deducția, explicarea, 

descrierea, observarea științifică. 

 

Rezultate  

Ca urmare a cercetărilor teoretico-științifice, am constatat, că o abordare definitorie asupra 

conceptului de dezvoltare durabilă este efectuată de Comisia Mondială pentru Mediu si Dezvoltare care 

accentuează că, ,,dezvoltarea durabilă răspunde necesităților generațiilor actuale fără a compromite 

abilitatea generațiilor viitoare de a răspunde propriilor necesități".[1, p.8] 

Astfel, dacă se regenerează resursele și se protejează mediul, dezvoltarea poate genera prosperitate.  

Dezvoltarea durabilă tratează conceptul calității vieții în ansamblul ei complex, sub aspect economic, 

social și de mediu. Acest concept promovează ideea stabilirii unui echilibru între dezvoltarea economică, 

echitatea socială, utilizarea eficientă și conservarea (protecția) mediului înconjurator. Prin urmare, 

reconcilierea între procesul de dezvoltare și calitatea mediului, promovarea procesului integrat de elaborare 

și luare a deciziilor, atît la nivel global, cît și regional, național sau local, reprezintă elementul cheie al 

dezvoltării durabile. [4, p.53] 

De asemenea, dezvoltarea durabilă depinde de distribuirea corectă a costurilor și beneficiilor 

dezvoltării între generații și națiuni. 

Suedia a fost prima ţară care a sugerat în cadrul întâlnirii Consiliului Social şi Economic al 

Naţiunilor Unite din anul 1968, să fie organizată o conferinţă privind interacţiunea dintre mediu şi oameni. 

Iniţiativa guvernului suedez s-a concretizat prin organizarea de către această ţară a Conferinţei de la 

Stockholm din anul 1972, încheiată cu semnarea Declaraţiei de la Stockholm, în care au fost formulate un 

număr de 26 de principii privind mediul şi dezvoltarea, a unui Plan de acţiune cu 109 recomandări şi a unei 

Rezoluţii. O parte din principiile declaraţiei de la Stockholm au fost conturate mai târziu în cadrul 

obiectivelor referitoare la mediu a dezvoltării durabile. 

Un prim semnal care a atras atenţia asupra necesităţii dezvoltării durabile a fost Raportul Clubului de 

la Roma din anul 1972, intitulat „Limitele creşterii” [6, p.57 ],, care a subliniat limitele dezvoltării mondiale. 

Acest raport, realizat de un grup de cercetători de la „Massachusetts Institute of Technology” a atras atenţia 

asupra: creşterii exponenţiale a populaţiei planetei, cu precădere în anumite regiuni unde resursele de hrană 

şi materii prime sunt limitate, ceea ce impune un control demografic; asupra pericolului reprezentat de 

expansiunea industrială cu consecinţe grave asupra mediului; declinul de resurse naturale; pericolul crizei 

alimentare la nivel mondial. 

În anul 1986 Naţiunile Unite au înfiinţat Comisia pentru Mediu şi Dezvoltare. Această comisie a 

enunţat două principii majore potrivit cărora dezvoltarea trebuie privită la nivelul întregii socieţăţi şi nu doar 

în favoarea unei clase minoritare privilegiate şi aceasta trebuie să ţină cont de caracterul limitat al resurselor 

şi riscurile poluării uneori ireversibilă a mediului. Tot această comisie a formulat în cadrul raportului 

„Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de „Raportul Brundtland” în anul 1987 una din cele mai 

cunoscute definiţii date dezvoltării durabile, potrivit căreia: „Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 

urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile nevoi". [5, p.186] Comisia a identificat resursele de dezvoltare durabilă sub forma 

reducerii gradului de sărăcie, egalitate între sexe şi redistribuirea avuţiilor. 

În concepţia FAO, dezvoltarea durabilă presupune amenajarea şi conservarea resurselor naturale şi 

orientarea schimburilor tehnice şi instituţionale într-o manieră care să satisfacă nevoile generaţiilor actuale 

şi viitoare. Se referă, de asemenea, la conservarea terenurilor, apelor şi patrimoniului fito şi zootehnic şi la 
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utilizarea de materiale nepericuloase pentru mediu, bine adaptate tehnic, viabile economic şi socialmente 

acceptabile.  

Deseori este folosit termenul de dezvoltare sustenabilă sau durabilă uneori în aceleași contexte 

alteori mai puţin. De aceea considerăm  necesar a fi clarificată şi această noţiune.  

Conceptul de dezvoltare sustenabilă promovat de forurile Naţiunilor Unite se referă, în principal la:  

 dezvoltarea economică echitabilă şi echilibrată; 

 un nivel ridicat al angajării, al coeziunii sociale şi al includerii; 

 asumarea răspunderii pentru folosirea resurselor naturale şi  protecţia mediului; 

 politici coerente, deschise şi transparente; 

 cooperare internaţională pentru promovarea dezvoltării sustenabile la nivel global. [1, p.11] 

Conceptul de dezvoltare durabilă şi necesitatea punerii în practică a principiilor acesteia au fost 

conturate în cadrul conferinţei ”UNCED — The Earth Summif” organizată de Organizaţia Naţiunilor Unite 

(ONU) la Rio de Janeiro în anul 1992. 

Summit-ul mondial, care a avut loc în anul 2002 la Johannesburg, Africa de Sud, a constituit un 

eveniment care poate fi considerat cel mai semnificativ în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. Summit-ul 

s-a concretizat printr-o Declaraţie politică, un Plan de măsuri şi un Comunicat final. 

Faţă de reuniunile anterioare de la Stockholm şi Rio de Janeiro, au fost abordate aspecte noi ale 

dezvoltării durabile şi s-a manifestat un interes mai ferm a celor care aveau putere decizională la nivel 

planetar în favoarea dezvoltării durabile. Planul de măsuri a stabilit obiective, a indentificat căi de acţiune şi 

a stabilit termene pentru îndeplinirea obiectivelor. 

A treia conferinţă privind dezvoltarea durabilă, Rio +20, organizată de Naţiunile-Unite a avut loc tot 

la Rio de Janeiro în anul 2012.  

Conferinţa a avut două arii tematice: 

- economia ecologică în contextul dezvoltării durabile şi eradicării sărăciei; 

- cadrul instituţional pentru dezvoltarea durabilă. 

 

Obiectivele conferinţei Rio +20 le-au reprezentat: 

- asigurarea reînoirii angajamentului politic pentru dezvoltarea durabilă; 

- evaluarea progresului înregistrat privind dezvoltarea sustenabilă până în prezent şi a obiectivelor 

summiturilor precedente care nu au fost încă realizate; 

-  formularea de provocări noi şi emergente. 

Dezvoltarea durabilă porneşte de la stabilirea unei viziuni strategice asupra dezvoltării durabile şi a 

unor obiective care vin în sprijinul realizării acestei viziuni. 

In ceea ce priveşte viziunea strategică privind dezvoltarea durabilă, se consideră că aceasta porneşte 

de la înţelegerea faptului că economia unei ţări, ca şi a unui grup sau a tuturor ţărilor, înseamnă mai mult 

decât suma entităţilor componente, că modificările produse întruna sau alta antrenează schimbări de 

ansamblu profunde, în virtutea interdependenţelor dinamice existente între ele. [2, p.10] 

Obiectivele dezvoltării durabile sunt stabilite în funcţie de ceea ce se doreşte a fi îndeplinit în materie 

de durabilitate pe un orizont de timp mai mult sau mai puţin îndepărtat. 

Din multitudinea de obiective ale dezvoltării durabile stabilite în reunini la nivel mondial sau 

european, cele mai importante, cu aplicabilitate la nivelul ţării noastre sunt următoarele:  

- reducerea gradului de sărăcie al populaţiei;  

- modificarea modului de consum în vederea creştereii speranţei de viaţă sănătoasă şi ameliorarea 

condiţiilor de sănătate a populaţiei;  

- adoptarea unor sisteme de producţie şi tehnologii noi, viabile şi sustenabile;  

- protecţia şi gestiunea resurselor naturale într-o manieră care să permită dezvoltarea economică şi 

socială. [4, p.55 ] 

Pentru transpunerea în realitate a acestor obiective este necesară consolidarea cadrului constituţional 

şi instituţional al dezvoltării durabile şi adoptarea unor mecanisme de implementare eficiente la nivel 

naţional şi regional, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE). 

Se impune de asemenea instituirea sau revizuirea - după caz, la nivel naţional sau regional a 

politicilor de mediu, sociale şi economice, care să vină în sprijinul obiectivelor dezvoltării durabile. 

În a. 2015 a fost adoptată de liderii mondiali Agenda 2030 a ONU, care reprezintă noul cadru global 

de dezvoltare durabilă. Aceasta stabilește 17 obiective de dezvoltare durabilă și constituie un angajament de 
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eradicare a sărăciei și de a asigurare a dezvoltării durabile peste tot în lume, până în 2030 Aceste obiective au 

ca scop echilibrearea celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economică, socială și de mediu. Acțiunile 

concrete prevăzute în acest sens pentru următorii 15 ani, sunt orientate în special pe: demnitate umană; 

stabilitate regională și globală; o planetă sănătoasă; societăți reziliente și echitabile; economii prospere.  

In contextul sustenabilitatii, a te dezvolta nu înseamnă a creste la infinit. La un punct anumit,o 

comunitate sustenabilă se oprește din crestere, dar continuă sa se transforme, folosind eficient resursele deja 

existente. Sustenabilitatea nu presupune că afacerile nu vor falimenta niciodată, ca populația nu va suferi de 

foame sau că poluarea nu se va întâmpla niciodata. Sustenabilitatea presupune, că atunci când apar probleme, 

să găsim soluții care iau în considerare cele trei elemente: economie, societate si mediu, în loc să aplicăm 

solutii rapide si simple pentru rezolvarea unei singure arii care cauzează probleme celorlalte două. 

Autorul C. Rădulescu evidențiază, că pentru organizații, dezvoltarea durabilă implică o provocare 

nouă, ce constă în îmbunătățirea simultană a bunăstării sociale și umane, reducerea impactului ecologic, 

precum și asigurarea realizării eficiente a obiectivelor organizaționale. [7, p.5], iar renumitul savant român 

Pohoață I., referindu-se la esența conceptului menționează, că dezvoltarea durabilă este soluția la ingrata 

inecuație căreia omul a trebuit să-i găsească rezolvare: resurse limitate, nevoi nelimitate. [8, p.12] 

Pe parcursul evoluției conceptului, dezvoltarea durabilă a ajuns să promoveze ideia de conciliere 

între progresul economic şi social, fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei. În așa mod, fiind 

exprimat de ONU (Proiectul PNUD/GEF, 2019), conceptul de dezvoltare durabilă semnifică totalitatea 

metodelor de dezvoltare socio-economică ce se focusează pe asigurarea unui echilibru între aspectele 

economice, sociale și mediu și elementele capitalului natural. [3, p.28] 

Dezvoltarea durabilă necesită o abordare multidimensională. Orice abordare trebuie să ia în 

considerare cel puţin trei dimensiuni: economică, social-culturală şi de mediu. 

 

 
 

Figura 1. Dimensiunile dezvoltării durabile 
Sursa: [4, p.56] 

 

Dimensiunea economică a dezvoltării durabile are în vedere limitarea și realitatea resurselor, 

necesitatea obținerii rezultatelor economice în condiții de eficiență, echitate, creștere economică și stabilitate, 

și se axează pe optimizarea raportului nevoi-resurse în raport cu obiectivele de dezvoltare durabilă ce se 

urmăresc a fi obținute pe termen mediu și lung.  

Dimensiunea socio-culturală a dezvoltării  are ca obiective legate de respectarea drepturilor omului, 

eradicarea sărăciei, distribuirea cît mai echitabilă – a resurselor, a bunăstării și a veniturilor; menținerea stării 

de sănătate a populației; creșterea gradului de cultură și de educație a locuitorilor, aplanarea și diminuarea 

tensiunilor sociale, promovarea unorprograme care să vizeze în special categoriile defavorizate. 

Dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile se conturează pe fondul schimbărilor climatice care 

afectează ecosistemele și al acțiunii distructive asupra mediului a factorului antropic, și urmărește 

perpetuarea biodiversității, dar și a celorlalte componente ale biosferei. Managementul ecosistemelor este 

absolut necesar în contextul dezvoltării durabile. Durabilitatea – din punct de vedere ecologic – se realizează 

și printr-un control asupra producției de substanțe chimice și o utilizare rațională a resurselor neregenerabile. 
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În urma cercetărilor efectuate, autorii vin cu viziunea proprie asupra definirii conceptului de 

dezvoltare durabilă: dezvoltarea durabilă poate fi considerată direcția care minimizează impactul negativ 

din partea factorilor interni și externi ce influențează sistemul economic, în baza prognozării diferitor 

modificări posibile pe piață și adoptării unor decizi raționale de conducere. 

Deci, ca urmare a celor expuse, putem conchide, că politica în domeniul dezvoltării durabile devine 

una necesară și obligatorie pentru afacerile care-și doresc în perspectivă pe termen lung o evoluție stabilă, 

adaptată la modificările, ce intervin în sistemul economic, social și politic. 

 

Discuții  

Concluzionând cele analizate, putem afirma că conceptul de dezvoltare durabilă se transformă într-o 

paradigmă pentru știința economică și anume în paradigma interpretativă.  

Privită ca o nouă paradigmă a dezvoltării, menționăm că, dezvoltarea durabilă evidențiază 

importanţa luării în considerație a perspectivei pe termen lung, legate de consecinţele activităţilor prezente 

asupra dezvoltării globale în viitor. Prin urmare, considerăm că, conceperea unor programe de cooperare la 

nivel global, regional, local, precum şi la nivelul parteneriatelor bilaterale şi multilaterale între ţări şi grupuri 

de ţări, care să conducă la soluţii viabile pe termen lung, se impune ca una necesară și oportună. 

În acest context menționăm că,  în secolul XXI, dezvoltarea durabilă reprezintă un obiectiv cheie 

pentru fundamentarea unor relaţii internaţionale sustenabile între ţări, precum și pentru formularea politicilor 

de dezvolare interne şi regionale. 

 

Concluzii  

Paradigma dezvoltării durabile presupune, în primul rând, utilizarea eficientă, efectivă şi sustenabilă 

a resurselor, astfel încât şi generaţiile următoare să poată beneficia de acestea. Aceasta poate fi realizată în 

condiţiile formării şi menţinerii unei stări de echilibru social în mediul rural, pe fondul unei creşteri 

economice susţinute, în condiţiile folosirii optime a resurselor naturale limitate şi a protejării mediului 

înconjurător 

Aşa cum dezvoltarea rurală trebuie să pornească de la funcţiile spaţiului rural, definite de Charta 

Europeană, şi anume: funcţia economică, ecologică şi socio-culturală, dezvoltarea rurală durabilă a oricărei 

aşezări din mediul rural trebuie abordată prin proiectarea dimensiunilor economice, ecologice şi socio-

culturale ale acelei comunităţi rurale în concordanţă cu principiile și obiectivele dezvoltării durabile. 

Cerinţele dezvoltării rurale durabile pot fi atinse ţinând cont de acţiunea şi interacţiunea factorilor 

interni şi externi care afectează comunităţile rurale. 
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Rezumat. Întreprinderile  sociale reprezintă entități care se axează pe valorificarea oportunităților 

locale cu profitabilitate redusă, fructificate în procesarea resurselor locale  (inclusiv, reciclarea deșeurilor), 

folosirea potențialului uman și abilitățile specifice, sau prestarea serviciilor de interes comunitar.  Politicile 

de încurajare a antreprenoriatului social permit cooptarea persoanelor defavorizate în procesul de creare a 

valorii, precum și maximizarea veniturilor din contul valorificării oportunităților locale ale comunităților. 

Cercetările efectuate au urmărit scopul de a determina modalitățile ce ar asigura întreprinderilor 

sociale o dezvoltare sustenabilă, prin lansarea unui model de pregătire prin incubare a noilor afaceri 

sociale. 

Cuvinte cheie: Antreprenoriat social, Întreprinderi Sociale, Întreprindere Socială de Inserție, 

Incubare. 

 

Abstract. Social enterprises are entities that focus on capitalizing on low-profit local opportunities 

that benefit from processing local resources (including waste recycling), using human potential and specific 

skills, or providing services of community interest. Policies to encourage social entrepreneurship enable the 

co-opting of disadvantaged people in the process of creating value, as well as maximizing income from 

capitalizing on local opportunities for communities. 

The research was aimed at determining the ways in which social enterprises would ensure 

sustainable development, by launching a model for preparing, by incubation, of new social businesses. 

Key words: Social Entrepreneurship, Social Enterprises, Social Insertion Enterprise, Incubation. 

 

 

Introducere 

Subiectul creării valorii în combinare cu beneficiul social este încă neînțeles pe deplin de către 

antreprenorii orientați spre realizarea interesului economic, material. Cunoaștem că, antreprenorii clasici 

(comerciali), în comparație cu antreprenorii sociali, sunt în mare parte conduși de diverși factori, cum ar fi 

profitul financiar, crearea de noi idei de afaceri sau extinderea afacerilor lor. Astfel, inițiativele comerciale 

reprezintă baza creșterii economiei unei țări și au un impact pozitiv asupra economiei.  

Dacă antreprenorii comerciali se conduc de caracteristicile și posibilitățile pe care le posedă (poziție 

concurențială, disponibilități tehnico-materiale, tehnologice și financiare, etc.) și apoi, cu acest capital, 

încearcă să găsească noi modalități și metode profitabile pentru a obține rezultate, atunci antreprenorii 

sociali, mai întâi de toate, sunt motivați de succesul social. 

Întreprinderile sociale au început să activeze din anii 80 a sec. XX, în special în așa domenii ca 

integrarea în muncă a persoanelor excluse social şi în servicii sociale legate de schimbarea rapidă a unui 

context demografic sau a nevoilor unor comunități. . Către anul 2015, în Uniunea Europeană (28 membri), 

sectorul economiei sociale constituia peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite în Europa sau 

echivalentul a circa 6,3% din populația activă a UE-28. În cadrul întreprinderilor sociale din UE activează 

peste 2,8 milioane de entități și întreprinderi cu peste 19,1 milioane angajați. 

În contrast cu țările Uniunii Europene, în anul 2020, în Republica Moldova erau înregistrate 8 entități 

cu statut de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție și 1 întreprindere „cu caracter social (fără 

statut de ÎS,ÎSI)”. Stabilirea și înțelegerea cauzelor interesului redus pentru antreprenoriatul social în țara 

noastră, au servit ca temei pentru cercetările efectuate. 
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Pe parcursul realizării studiului, s-a constata că veriga slabă a antreprenoriatului social o constituie 

propriu-zis modul de concepere și lansare a Întreprinderilor Sociale, care a parcurs această etapă 

preponderent pe cont propriu sau cu susținerea finanțatorilor de proiecte, fără de implicarea autorităților 

publice locale – entități responsabile de dezvoltarea unui climat socio-economic favorabil în comunități și de 

valorificarea oportunităților locale. 

 

Metodologia cercetării 

Lucrarea sintetizează informațiile referitoare la dezvoltarea antreprenoriatului social din Uniunea 

Europeană și Republica Moldova. Au fost cercetate aspectele legislative și normative ale Republicii 

Moldova referitoare la susținerea antreprenoriatului social și rapoartele și datele statistice despre 

activitatea întreprinderilor sociale. Obiectivul cercetării a constituit determinarea modalităților de 

asigurare a sustenabilității întreprinderilor sociale prin lansarea unui model de pregătire prin incubare a 

noilor afaceri sociale.  

 

Rezultate 

Antreprenoriatul social se bazează pe concepte diferite de cele ale antreprenoriatului clasic 

(comercial).  

Potrivit opiniei expuse de Gullian Mort, Jay Weerawardena și Kashonia Carnegie [17, p. 76] 

„Antreprenoriatul social este o construcție multidimensională care implică exprimarea unui comportament 

antreprenorial virtuos, îndreptat spre realizarea misiunii sociale; o unitate coerentă a scopului și acțiunii în 

fața complexității morale; capacitatea de a recunoaște oportunitățile de creare a valorii sociale; prezența 

abilităților-cheie de luare a deciziilor inovative, pro-active și cu asumare de riscuri” (Figura 1). 

 
Figura 1. Construcția multidimensională a antreprenoriatului social 

Sursa: [17, p. 83]  

 

La fel, Peredo și McLean [18, p. 56] au enumerat trăsăturile care definesc antreprenoriatul social, 

susținând că: „Antreprenoriatul social este exercitat în cazul în care persoana sau grupul de persoane (1) 

urmărește fie în mod exclusiv (dedicat, special n.n.), fie într-un mod excepțional să creeze o anumită valoare 

socială de un fel și să urmărească acest obiectiv prin careva combinații (2) recunoscând și exploatând 

oportunitățile de a crea această valoare, (3) angajând inovația, (4) tolerând riscurile și (5) refuzând să accepte 

limitările în resursele disponibile.” 

Cea mai explicită trăsătură a antreprenoriatului social este determinată de perspectiva socială a 

afacerii/businessului. Certo și Milner [10] afirmă că, comunitățile și membrii lor pot avea nevoie de anumite 
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servicii ce sunt semnificative pentru existența lor, cum ar fi furnizarea de hrană, apă, adăpost, servicii 

medicale sau educație. Răspunsul acestor nevoi indică faptul că valoarea socială creează mai mult decât 

urmărirea profitului financiar. Prin urmare, antreprenorii sociali pot pune întrebări precum: Care sunt 

motivele sărăciei? Cum să prevenim poluarea aerului? De ce politicile de economisire a surselor de apă 

curată nu sunt suficiente? Ce fel de reglementări trebuie implementate pentru a proteja copiii de munca 

copiilor? 

Conform acestei viziuni, antreprenorii sociali sunt antreprenori non-profit care, deși au interese ce nu sunt 

departe de relațiile de piață, în acțiunile sale echilibrează anumite valori etice. Principala diferență dintre 

antreprenorii sociali și antreprenorii clasici (comerciali) este că este fundamentul gândirii antreprenoriale 

sociale este ideea de „a crea o lume mai bună” [11]. Antreprenorii sociali abordează probleme comune și 

evident sociale, care sunt în mare măsură ignorate de antreprenorii comerciali. Johanna Mayr și Ernesto 

Noboa au generalizat că [16, p. 121]: 

• Pentru a descoperi și exploata o anumită categorie de oportunități, antreprenorii sociali sunt conduși 

de diverse motivații. 

• Modul în care ei folosesc oportunitățile, poate fi diferit de abordarea tipică de afaceri. 

• Rezultatul pe care îl urmăresc antreprenorii sociali implică atât aspectul social, cât și cel economic. 

În concluzie, antreprenorii sociali sunt persoanele care acționează pentru binele comunității în care se află, 

iar la baza acțiunilor lor se află întrebările și problemele care îi înconjoară. Dacă antreprenorii comerciali se 

conduc de caracteristicile și posibilitățile pe care le posedă (poziție concurențială, disponibilități tehnico-

materiale, tehnologice și financiare, etc.) și apoi, cu acest capital, încearcă să găsească noi modalități și 

metode profitabile pentru a obține rezultate, atunci antreprenorii sociali, mai întâi de toate, sunt motivați de 

succesul social. Prin urmare, „...diferența centrală între antreprenoriatul comercial și antreprenoriatul social 

este că antreprenorii sociali sunt conduși în primul rând de o motivație de a crea valoare pentru societate, nu 

de o valoare adecvată pentru sine înșiși.” [22, p. 20]. 

Menționăm că: „antreprenoriatul social poate fi profitabil (dar profitul nu este scopul principal) deoarece 

antreprenoriatul social nu este o filantropie tradițională, ci se bazează și pe lumea afacerilor” [15, p. 8]. 

Antreprenorii sociali „doresc să creeze valoare socială și dau o valoare mai mare misiunii sale sociale, față 

de cea financiară”, iar „crearea accidentală a valorii sociale, ca produs secundar neintenționat al activităților 

comerciale, nu este suficient de bună pentru această definiție” [14, p. 241]. Respectiv, antreprenorii sociali se 

disting de cei comerciali doar prin obiectivul lor primar, care urmărește „maximizarea bunăstării sociale și 

nu maximizarea profitului [12, p. 481 ; p. 12 (versiunea web)].  

Francesco Perrini și Clodia Vurro [19, p. 76] au enumerat domeniile în care se așteaptă să se realizeze 

transformarea socială: 

• Arte, cultură și științe umaniste 

• Copii și tineri 

• Dezvoltare comunitară și economică 

• Ajutorarea în caz de dezastre 

• Educație și cercetare 

• Formare profesională 

• Mediul și dezvoltarea durabilă 

• Îmbunătățirea sănătății 

• Lipsă de adăpost 

• Reducerea foametei și sărăciei 

• Serviciu de reabilitare 

Toate aceste domenii constituie indicatori ai impactului antreprenoriatului social asupra avansării 

beneficiului social. Desigur că, în funcție de nivelul țărilor, modelele de dezvoltare, metodele și obiectivele 

întreprinderilor sociale sunt diferite. 

Întreprinderea socială este entitatea prin care se aplică în practică al antreprenoriatului social, 

deoarece funcționează, concomitent, pe 3 dimensiuni (Figura 2) care au efecte antreprenoriale, sociale și de 

guvernare (management, administrare).  

Întreprinderile sociale au început să activeze din anii 80 a sec. XX, în special în așa domenii ca 

integrarea în muncă a persoanelor excluse social şi în servicii sociale legate de schimbarea rapidă a unui 

context demografic sau a nevoilor unor comunități.  
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Comisia Europeană definește întreprinderea socială ca: „un operator în domeniul economiei sociale a 

cărui obiectiv principal este mai degrabă obținerea unui impact social, decât profit pentru proprietari sau 

acționari. Întreprinderea sociala activează prin producerea de bunuri și prestarea de servicii pe piața 

economică, într-o manieră antreprenorială și inovativă, și utilizează profiturile în special pentru atingerea 

unor obiective sociale. Este organizată și coordonată într-o manieră responsabilă cu implicarea în special a 

angajaților, clienților și a altor actori relevanți pentru activitățile comerciale.” [13, p. 31] 

 
Figura 2. Dimensiuni de funcționare a întreprinderii sociale 

Sursa: [20, p. 11] 

 

Către anul 2015, în Uniunea Europeană (28 membri) , sectorul economiei sociale constituia: [21, p. 

66]  

 peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite în Europa 

 echivalentul a circa 6,3% din populația activă a UE-28 

 peste 19,1 milioane angajați, inclusiv salariați şi neremunerați 

 peste 82,8 milioane de voluntari, care constituie echivalentul a 5,5 milioane de lucrători cu normă 

întreagă 

 peste 232 de milioane de membri ai cooperativelor, asociațiilor mutuale și entităților similare 

 peste 2,8 milioane de entități și întreprinderi. 

În concepția generalizată europeană [9, p. 13], agenți ai economiei sociale / antreprenoriatului social 

pot fi: 

• forme tradiționale non-profit - fundații; asociații; parohii (forme de organizare a cultelor religioase 

cu personalitate juridică în unele state)  

• forme economice tradiționale asociative - cooperative; societăți mutuale  

• forme economice clasice - societăți cu răspundere limitată; societăți pe acțiuni; parteneriate public-

private. 

Din acestea, formele economice clasice sunt mai frecvente în țările nordice, Marea Britanie și 

Irlanda; formele cooperatiste - în Franța, Spania, Portugalia și Italia și formele nonprofit - mai ales în fostele 

țări comuniste din Europa Centrală și de Est. În Republica Moldova predomină formele nonprofit (asociații 

obștești, fundații), dar și unele dintre formele clasice (SRL, Întreprinderi Individuale). [9, p. 13] 

În Republica Moldova, conform modificărilor din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi [1], aprobate în anul 2017 [6], în articolul 361 pct. 4 se stabilește că: „Constituie activități de 

antreprenoriat social activitățile din domeniile orientate spre: 
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a) crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile 

defavorizate ale populației; 

b) protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități şi ale familiilor lor în scopul 

incluziunii sociale a acestora; 

c) promovarea posibilităților de încadrare a persoanelor din categoriile defavorizate ale populației 

prin realizarea serviciilor de intermediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de 

orientare şi formare profesională, de consultanta şi asistență la inițierea unei activități de 

întreprinzător; 

d) realizarea activităților care să contribuie la implementarea politicilor publice de dezvoltare 

regională, inclusiv reducerea dezechilibrelor dintre nivelurile de dezvoltare social-economică în 

regiuni şi în interiorul lor, consolidarea oportunităților financiare, instituționale şi umane pentru 

dezvoltarea social-economică a regiunilor, susținerea activităţii autorităţilor administrației 

publice locale şi a colectivităţilor locale, orientată spre dezvoltarea social-economică a 

localităţilor şi coordonarea interacţiunii lor cu strategiile şi programele naţionale, de sector şi 

regionale de dezvoltare; 

e) prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, precum şi spre asigurarea sustenabilităţii financiare în 

vederea dezvoltării şi extinderii serviciilor sociale; 

f) promovarea activităţilor de protecţie a mediului; 

g) gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul 

economic, precum și în scopul prevenirii poluării mediului; 

h) promovarea activităţilor de protecţie a patrimoniului naţional; 

i) realizarea activităţilor de turism şi sport în scopul recreerii şi al socializării; 

j) realizarea activităţilor extraşcolare; 

k) realizarea activităţilor din domeniile educaţiei, culturii, ocrotirii sănătăţii, protecţiei şi asistenţei 

sociale, a celor ce țin de creşterea bunăstării și dezvoltarea comunitară, dacă aceste activităţi sînt 

îndreptate exclusiv spre consolidarea coeziunii economice şi sociale şi creșterea incluziunii 

sociale.” 

 

Este necesar de menționat că, domeniile de activitate a antreprenoriatului social sunt reglementate 

[7], fiind stabilit că o întreprindere socială sau socială de inserție NU VA PUTEA avea o activitate 

economică ce ține de: 

 Cultivarea tutunului; 

 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare de tutun; 

 Extracția cărbunelui și a petrolului brut; 

 Producția gazelor, distribuția combustibililor groși prin conducte; 

 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; 

 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata; 

 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice; 

 Fabricarea armamentului şi muniției. 

Lista genurilor de activitate economică care pot fi desfășurate de întreprinderile sociale este 

prezentată în Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1165 din 28.11.2018. 

Legea [1, art 361` pct. 1 ] stabilește că activitatea de antreprenoriat social este desfășurată de 

întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție (Tabelul 1), și este orientată spre îmbunătățirea 

condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin 

consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităților locale, prin ocuparea forţei de 

muncă, prin dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității, prin creşterea incluziunii sociale.  

Obținerea statutului de întreprindere socială (IS) sau întreprindere socială de inserție (ISI) este 

reglementată prin art. 363 din Legea nr. 845/1992), iar firma / entitatea care dorește să i se acorde statutul de 

urmează să depună la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social un dosar ce conține documente care 

confirmă desfășurarea activității de antreprenoriat social. Statutul IS sau ISI se acordă pe o perioadă de 3 ani, 

cu posibilitate de prelungire dacă se dovedește că au fost respectate condițiile care stau la baza acordării 

statutului. O diferențiere a particularității întreprinderii sociale și a întreprinderii sociale de inserție este dată 

in Tabelul 1.  
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Facilitățile acordate IS și ISI reprezintă avantaje competitive pentru antreprenori care, în același 

timp, dispun de cele mai stabile rezerve de creștere – populația și problemele sociale comunitare – factori 

prezenți constant în mediul economic local. 

 

 

Tabelul 1. Caracteristicile de bază ale Întreprinderii sociale și ale Întreprinderii sociale de inserție 

 Întreprindere Socială Întreprindere Socială de Inserție 

Scop 
desfășoară activități de antreprenoriat social în scopul 

soluționării problemelor sociale de interes comunitar. 

crearea de locuri de muncă și angajarea în câmpul 

muncii, ca prioritate, a persoanelor din categoriile 

defavorizate ale populației. 

Fondatori asociații publice, fundații, culte religioase, instituții private și/sau persoane fizice 

Statutul legal 
• Organizație necomercială, 

• Societate cu Răspundere Limitată, Cooperativă de producție, Întreprindere individuală 

Condiții 

pentru 

acordarea 

statutului 

a) desfășoară activități în cel puțin unul dintre domeniile prevăzute la articolul 361 punctul 4 din Legea 845/1992; 

b) asigură asociaților drept de vot egal, indiferent de participațiunea la capitalul social; 

c) reinvestesc cel puţin 90% din profit în realizarea obiectivelor din domeniile prevăzute la articolul 361 punctul 4 

din Legea 845/1992 şi stipulate expres în actul de constituire; 

d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot 

exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 5; 

e) nu au datorii la bugetul public național; 

f) stipulează expres în actul de constituire domeniile în care desfășoară activitatea, condițiile menționate la literele 

b) şi c), precum şi faptul că: 

- nu distribuie proprietatea, dobândită din momentul obținerii statutului de întreprindere socială din activități 

de antreprenoriat social, şi mai mult de 10% din profit între membrii şi fondatorii săi, inclusiv în caz de 

reorganizare sau lichidare; 

- în caz de lichidare, transmite activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor săi către una sau mai 

multe întreprinderi sociale, întreprinderi sociale de inserție sau organizații necomerciale care au obținut 

statut de întreprindere socială sau de întreprindere socială de inserție. 

 • au, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat 

aparținând categoriilor defavorizate ale populației, 

astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați 

să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de 

lucru al tuturor angajaților; 

• stipulează expres în actul de constituire, ca obiectiv, 

crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod 

prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale 

populației. 

Facilități 

a) consiliere gratuită din partea autorităților și 

instituțiilor publice la constituirea şi/sau la 

dezvoltarea afacerii; 

b) dreptul de participare la procedurile de atribuire a 

contractelor de achiziții publice, în conformitate cu 

legislația privind achizițiile publice; 

c) ajutor de stat prin intermediul programelor de stat 

aprobate cu respectarea legislației în domeniu. 

a) atribuirea unor spații şi/sau terenuri aflate în 

proprietatea publică a unităților administrativ-

teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

436/2006 privind administrația publică locală, în 

scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost 

atribuit statutul de întreprindere socială de inserție; 

b) sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau 

furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în 

cadrul comunității, precum şi în identificarea unor 

pieţe de desfacere pentru acestea; 

c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe 

acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi 

cultural local; 

d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite, acordate de 

autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile 

legii. 

Cadrul legal 

 Legea Nr. 837 din 17-05-1996 cu privire la asociațiile obștești, art. 261 [2] 

 Legea Nr. 845 din 03-01-1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,  Capitolul VI1 [1] 

 Legea Nr. 581 din 30-07-1999 cu privire la fundaţii, art. 231 [3] 

 Legea Nr. 123 din 18-06-2010 cu privire la serviciile sociale, art. 11 (2) [4] 

 Legea Nr. 60 din 30-03-2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, art. 32, 36 [5] 

Sursa: [23, p. 8-9 ] cu actualizările efectuate de autor. 

 



 
 

18 

Conform datelor ODIMM [24], în anul 2020, în Republica Moldova erau înregistrate 8 entități cu 

statut de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție și 1 întreprindere „cu caracter social (fără 

statut de ÎS,ÎSI)”. Profilul acestor organizații este dat în Tabelul 2. De menționat că din 16 entități amplasate 

pe harta interactivă a ODIMM [24] – 1 unitate este filiala din or. Edineț a Test Companie Social 1 SRL, iar 6 

unități – filiale ale Î.I. CCSM Grup. 

Tabelul 2. Profilul organizațiilor cu statut de întreprindere socială din Republica Moldova, anul 2020 

Denumirea 

entității 
Locația 

Tip de 

întrepr. 

socială 

Nr. 

total de 

angajati 

Inclusiv: 

Din care, 

persoane cu 

dizabilități: Grupul țintă 

bărbați femei bărbați femei 

Î.I. CCSM 

Grup 

mun. 

Chișinău 

Întrper. 

socială 
46 13 33 1 1 

 Persoane cu dizabilitate severă 

 Persoane eliberați din detenție 

 Persoane în vârstă 

 Tineri în dificultate 

 Tineri 

 Copii 

 Persoane cu dizabilitate accentuată 

 Persoane cu dizabilitate medie 

 Persoane cu dizabilitate locomotorii la 

pat 

CREDEM-

ECO SRL 
mun. Bălți 

Întrepr. 

socială 
1 1 0 0 0 

 Șomeri  

 Persoane în vârstă 

 Tineri în dificultate 

 Văduve 

 Tineri 

 Copii 

Habitat Eco-

Social SRL 
or. Rezina 

Întrepr. 

socială 
1 0 1 0 0 

 Șomeri 

 Persoane în vârstă 

 Tineri în dificultate 

 Văduve 

 Tineri 

ECO LIFE 

FOR YOU 

SRL 

mun. 

Chișinău 

Întrepr. 

socială 
4 2 2 0 0 

 Persoane în vârstă 

 Tineri 

 Copii 

TAINA 

CODRULUI 

SRL 

s. Scorești, 

r-ul 

Nisporeni 

Întrepr. 

socială de 

inserție 

5 4 1 0 0 Nu este specificat 

EDUJOC 

S.R.L. 

mun. 

Chișinău 

Întrepr. 

socială de 

inserție  

6 4 2 0 0 

 Tineri în dificultate 

 Tineri 

 Copii 

FLOARE DE 

CIREŞ SRL 

s. Răzeni, 

r-ul 

Ialoveni 

Întrepr. 

socială de 

inserție 

20 5 15 0 4 

 Persoane în vârstă 

 Văduve 

 Tineri 

Test 

Companie 

Social 1 SRL 

or. Codru, 

mun. 

Chișinău 

Întrepr. 

socială de 

inserție 

10 8 2 1 0 

 Șomeri 

 Persoane în vârstă 

 Tineri 

 Persoane cu dizabilitate medie 

 Persoane cu dizabilitate senzorială 

auditivă 

TINERII 

PENTRU 

ECO 

PLASTIC 

SRL 

mun. 

Chișinău 

Întrep. cu 

caracter 

social  

(fără statut 

de ÎS,ÎSI) 

1 1 0 0 0  Tineri 

Sursa: elaborat de autor în baza: https://antreprenoriatsocial.odimm.md/ro/map  

 

https://antreprenoriatsocial.odimm.md/ro/map
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În aspect teritorial, se observă că majoritatea întreprinderilor raportate (5 din 9) sunt amplasate în 

municipiul Chișinău, în partea de sud a țării nefiind nici una. 

Domeniile și activitățile de bază ale acestor întreprinderi sunt prezentate în Tabelul 3. 

 

 

Tabelul 3. Domeniile și activitățile de bază ale întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de 

inserție din Republica Moldova, anul 2020 

Denumirea 

entității 

Domenii de activitate 

Servicii Produse 

A
ct

iv
it

ă
ți

 s
o

ci
a

le
 

A
ct

iv
it

ă
ți

 d
e 

co
n

su
lt

a
n

ță
 

S
ă

n
ă

ta
te

 

D
ez

v
o

lt
a

re
 r

u
ra

lă
 ș

i 

co
m

u
n

it
a

ră
 

P
ro

ce
sa

re
a

 p
ro

d
u

se
lo

r 

a
g

ri
co

le
 

 
R

ec
ic

la
re

 

P
ro

te
cț

ia
 m

ed
iu

lu
i 

M
eș

te
șu

g
u

ri
 

E
d

u
ca

ți
e 

In
d

u
st

ri
i 

cr
ea

ti
v

e 

A
lt

e 
a

ct
iv

it
ă

ți
 

Î.I. CCSM 

Grup 
+ + +        + 

 Consultație 

psihologică; 

 Echipă 

mobilă; 

 Grup de 

suport 

psihologic 

 Atelier de tâmplărie si 

asamblare a mobilei, 

bucătărie asistata unde 

persoanele cu dizabilități pot 

primi adaptare rezonabila 

pentru procesul de 

producere și câștiga salariu 

din munca sa; 

 Locuință protejată si 

centre de plasament 

temporar pentru persoane cu 

probleme de sănătate 

mintala - inclusiv plasament 

in Centru de Criza 

specializat medical; 

 Diagnostic si tratament 

medical pentru persoane cu 

probleme de sănătate 

mintala si dependente - 

inclusiv consultații și 

medicamente compensate de 

CNAM 

CREDEM-

ECO SRL 
+   + +        Catering  Măști faciale din stofă 

Habitat Eco-

Social SRL 
+   +       + 

 Servicii 

profesionale 

de spălare, 

uscare și călcat 

textile 

 

ECO LIFE 

FOR YOU 

SRL 
+   + +        

 Produse lactate (lapte de 

vacă, smântână, brânză de 

vaci, unt, caș 

 Carne proaspătă 

(prepeliță, rață, iepure) 

Carne înăbușită (prepeliță) 

TAINA 

CODRULUI 

SRL 
+   + +       

 Catering 

 Activităţi de 

alimentaţie 

(catering) 

pentru 

evenimente 

 

EDUJOC 

S.R.L. 
+        + +  

 Vizita la 

mica fabrică 

de jucării - 

Meșter 

 Jucării Educative 

 Jocuri interactive 

 Puzzle 
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EduJoc; 

 Atelier de 

creație – la 

grădimiță/ 

școală/ 

evenimente 

 Cărți 

 Articole sport 

FLOARE DE 

CIREŞ SRL 
+   + +       

 Bufet 

suedez; 

 Business 

lunch; 

 Fourchette; 

 Pauza de 

cafea 

 

Test 

Companie 

Social 1 SRL 
+   +  +   +   

 Reciclare 

hârtie 

 Reciclare 

sticlă 

 Plastic granulat 

TINERII 

PENTRU 

ECO 

PLASTIC 

SRL 

+   +  + + +   + 

 Colectarea 

deșeurilor 

reciclabile 

nepericuloase 

(plastic, sticlă, 

metal, hârtie) 

 Produse realizate din 

plastic reciclat (bijuterii, 

obiecte de uz casnic, obiecte 

de artă) 

TOTAL 9 1 1 7 4 2 1 1 2 1 3   

Sursa: elaborat de autor în baza: https://antreprenoriatsocial.odimm.md/ro/map  

 

În cadrul studiului de evaluare a situației dezvoltării antreprenoriatului social din R. Moldova [20], 

elaborat în 2019 cu sprijinul Proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, 

implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care activează în Republica 

Moldova (GIZ Moldova), cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), s-a constatat 

că:  

 Republica Moldova are un grad scăzut în ceea ce privește înțelegerea conceptului de antreprenoriat 

social;  

 Republica Moldova nu deține date statistice privind piața financiară pentru antreprenoriat social, 

precum și nu are un sistem unificat de monitorizare și evaluare a întreprinderilor sociale, iar 

donatorii și organizațiile care oferă sprijin întreprinderilor sociale folosesc metodologiile proprii 

pentru monitorizare și evaluare;  

 Imaturitatea sectorului de antreprenoriat social și riscurile mari la care se supun afacerile sociale, nu-

l face atractiv pentru investitori; 

 Majoritatea absolută a IS și ISI din Republica Moldova au fost înființate și sprijinite cu suportul 

financiar al donatorilor externi;  

 Pe piață educațională nu există programe de coaching și mentorat specializate pe antreprenoriatul 

social, iar IS și ISI existente au primit instruirile necesare prin intermediul proiectelor de finanțare 

menționate;  

 Lipsește o structura sistemică de suport pentru întreprinderile sociale capabilă să contribuie la o 

coordonare sectorială și punerea experiențelor practice individuale într-o experiență de sistem, iar 

entitățile de suport existente sunt prezente doar în cadrul proiectelor finanțate de donatori, fiind 

orientate strict pe obiectivele și indicatorii de proiect;  

 Întreprinderile sociale (deși nu le este interzis să comercializeze produse și servicii) nu sunt prezente 

pe piață și nu beneficiază de sprijin logistic sau tehnologic pentru a depăși această barieră; 

 Deși o mare parte din întreprinderile sociale oferă practic servicii de interes public, cadrul normativ 

incomplet referitor la achizițiile rezervate, lipsa de pregătire al specialiștilor în  materia clauzelor 

sociale și de mediu pe care le pot introduce în caietele de sarcini, neînțelegerea rolului pe care le au 

întreprinderile sociale în comunitate și lipsa informațiilor despre IS și ISI în spațiul public au creat 

situația când autoritățile publice centrale și locale preferă achizițiile clasice de la companii 

comerciale (pro-profit); 

https://antreprenoriatsocial.odimm.md/ro/map
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 Pentru dezvoltarea antreprenoriatului social se impune modificarea unor acte normative și corelarea 

cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, printre care: Codul 

Fiscal nr. 1163/1997; Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Legea nr. 436/2006 privind 

administrația publică locală, precum și actele reglatorii referitoare la ocuparea forței de muncă (de 

exemplu: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1276 din 26-12-2018 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă [8]). 

 

Vom menționa, că lansarea unei afaceri sociale NU poate fi considerată doar ca o inițiativă privată a 

antreprenorului. Având în vedere impactul social pe care îl au afacerile sociale și facilitățile oferite de către 

stat pentru încurajarea antreprenoriatului social, considerăm că, interesul și grija pentru instituirea unui 

mediu facil antreprenoriatului social revine administrațiilor publice locale – primarii și consilii locale – care 

urmează să prea responsabilitatea de a conștientiza și accepta oportunitățile sociale ce sunt prezente în 

comunitatea respectivă.  

În opinia noastră, o afacere socială poate fi sustenabilă în timp, dacă sunt respectate doar în cazul 

când la lansarea ei sunt respectate și parcurse 3 etape (Figura 3): 

1. Sensibilizarea socială – etapă ce are ca obiectiv stimularea atitudinii antreprenoriale în mediul 

comunitar / în localitatea respectivă. 

2. Incubarea afacerii sociale – care include activitățile consolidate ale Grupului de 

Antreprenoriat Social (GAS) pentru crearea și lansarea întreprinderii sociale. 

3. La etapa de Exploatare și Dezvoltare sustenabilă are loc monitorizarea de către GAS a 

afacerilor sociale deja existente.   

 
 

Figura 3. Etapele dezvoltării sustenabile a afacerii sociale 

Sursa: elaborată de autor 

 

1. La etapa de SENSIBILIZARE SOCIALĂ, specialiștii primăriei, în comun cu consilierii locali, grupurile 

de inițiativă a cetățenilor și ONG-urile locale, evaluează și promovează oportunitățile locale cu potențial 

antreprenorial – sectoare, probleme, nevoi și resurse disponibile comunitare care pot stimula interesul 

antreprenorial.  

Principalele activități incluse în procesul de conștientizare sunt: 

1) Activități de comunicare. 

 Chestionări și sondaje de opinii, interviuri personale;  

 Întâlniri și Mese rotunde; 

 Ateliere de lucru (work-shop); 

 Informare, publicitate (presă, radio, TV, afișe, broșuri, Internet, etc). 

2) Activități de recrutare a potențialilor antreprenori. 

 Interviuri personale; 

 Asistenta telefonică. 

3) Activități de formare. 

 Inițiere în antreprenoriat (întâlniri cu formatori - experți în antreprenoriat); 

 Cultura antreprenoriatului social. 

La finele etapei de Sensibilizare socială, trebuie:  

 Să fie cunoscute și acceptate oportunitățile locale; 



 
 

22 

 Să fie acceptată și susținută de către autoritățile locale și comunitate ideea întreprinderilor 

sociale și a beneficiului comunitar obținut prin acestea;   

 Să fie prezent interesul antreprenorilor pentru a lansa afaceri sociale. 

 

2. Totodată, constatăm că numărul scăzut al întreprinderilor sociale înregistrate, relevă prezența unui nivel 

scăzut al cunoașterii și al competențelor antreprenoriale în acest domeniu. Considerăm că pentru a facilita 

acest proces sunt necesare anumite măsuri de susținere a antreprenoriatului social, începând cu faza de 

concepție a afacerii, și care își va spori sustenabilitatea trecând prin procesul de incubare. 

Etapa de INCUBARE A AFACERII SOCIALE urmărește obiectivul de a oferi întreprinderilor 

sociale începătoare, care au un plan de afaceri viabil și ai căror antreprenori nu au încă maturitatea necesară 

pentru a-și desfășura afacerea cu succes, posibilitatea de a începe o astfel de activitate într-un mediu 

protejat. Incubarea propriu-zisă trebuie să reprezinte etapa de concepere și dezvoltare a ideii de afacere 

socială, și include trei faze obligatorii pentru asigurarea sustenabilității întreprinderii sociale: 

Faza 1. Formarea Grupului de Antreprenoriat social (GAS) – urmărește realizarea obiectivelor:  

 Crearea echipei antreprenoriale a viitoarei afaceri sociale 

 Identificarea oportunității de afaceri 

 Identificarea resurselor disponibile (umane, materiale, informaționale, financiare) 

Grupul de Antreprenoriat Social (Figura 4) va întruni actorii-cheie a afacerii sociale. Fiecare din ei 

combină aspectele specifice domeniului pe care îl reprezentă cu particularitățile și oportunitățile afacerii 

sociale, și oferă sprijin și soluții de dezvoltare a ideii antreprenoriale. 

 

 
Figura 4. Grupul de Antreprenoriat Social 

Sursa: elaborată de autor 

 

Fiecare din membrii GAS își va exercita anumite roluri funcționale, care, luate împreună vor forma 

baza lansării afacerii sociale: 

Antreprenorul (antreprenorii) sau grupul de interes – este persoana care va fi fondatorul 

Întreprinderii Sociale și va purta întreaga responsabilitate a succesului (profitului) sau insuccesului 

(falimentului) antreprenorial. Antreprenorul prezintă în GAS interesul urmărit și abilitățile antreprenoriale de 

care dispune și nemijlocit elaborează Planul de afaceri. 
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Administrația publică locală – este entitatea care pe de o parte, promovează oportunitățile locale 

pentru antreprenoriatul social, iar pe de altă parte, condiționează acordarea facilităților. Administrația publică 

prezintă în GAS posibilitățile de susținere (logistică, resurse administrative, financiară) a afacerii sociale. 

Finanțatorul / investitorul – va prezenta în GAS posibilitățile de accedere la resursele financiare. O 

parte însemnată revine achizițiilor publice și regulilor/cerințelor de participare la licitații publice. 

Trainerul/mentorul, consultantul – sunt experți invitați de GAS pentru a oferi consultanța pe 

domenii specifice și asistă Faza 2 „Elaborarea Planului de afaceri. La faza de Incubare, serviciile de training 

(inclusiv în achiziții publice), mentorat și consultanță urmează a fi acoperite din sursele disponibile al 

Administrației Publice Locale. 

Faza 2. Elaborarea planului de afaceri – include întregul complex de planificare și întocmire 

documentară a Planului de afaceri ce va sta la baza constituirii Întreprinderii Sociale. Procesul de elaborare și 

întocmire a Planului de afaceri urmează a fi asistat de experți (traineri, mentori, consultanți) care vor oferi 

antreprenorului și GAS sprijin în aprecierea riscurilor și modalităților de management a riscurilor 

antreprenoriale. 

Planul de afaceri urmează a fi prezentat membrilor GAS, care vor aprecia fezabilitatea lui. 

Faza 3. Constituirea și lansarea afacerii sociale – constituie etapa de formalizare juridică și lansare 

propriu zisă a Întreprinderii Sociale.  

 Antreprenorul și echipa proiectului social obțin identitate juridică;  

 Ulterior, în baza recomandărilor Autorității publice locale și a membrilor GAS și statut de 

Întreprindere Socială; 

 Identificarea surselor de finanțare și aplicarea la programe de finanțare (cereri de finanțare, 

concursuri de grant-uri etc.); 

 Întreprinderea socială nou creată purcede la implementarea Planului de Afaceri aprobat de GAS. 

 

3. La etapa de EXPLOATARE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ are loc monitorizarea de către GAS a 

afacerilor sociale deja existente, care include: 

 Dezvoltarea organizațională și a capitalului propriu (uman, financiar, tehnic etc.); 

 Evaluarea și, la necesitate, concretizarea/actualizarea Planului operațional de realizare a 

Planului de afaceri;  

 Maturizarea / rentabilizarea afacerii sociale și „scoaterea” ei de sub tutela GAS, inclusiv, prin 

încetarea susținerii financiare din bugetul public local.; 

 Evaluarea punctelor forte și punctele slabe ale afacerii sociale, și identificarea oportunităților 

nou formate pentru antreprenoriatul social. 

 

Ca rezultat al implementării unui asemenea model de dezvoltării sustenabile a afacerii sociale, 

prezentat în Figura 3 și descris mai sus, Întreprinderile sociale (IS și ISI) vor obține suportul necesar pentru 

minimizarea riscurilor antreprenoriale. La fel, suportul acordat prin GAS, maximizează probabilitatea 

succesului antreprenorial, chiar și în condițiile unei profitabilități reduse, caracteristice antreprenoriatului 

social. Mediul favorabil creat de GAS la etapa de incubare va spori atractivitatea antreprenoriatului social și 

va spori numărul de persoane implicate în aceste activități, facilitând astfel, soluționarea unui număr de 

probleme social-economice ale populației și comunităților. 

 

Concluzii 
Antreprenorii sociali sunt persoanele care acționează pentru binele comunității în care se află, iar 

antreprenoriatul social poate fi profitabil deoarece nu este o filantropie tradițională, ci se bazează și pe lumea 

afacerilor. Întreprinderile sociale au început să activeze din anii 80 a sec. XX, în special în așa domenii ca 

integrarea în muncă a persoanelor excluse social şi în servicii sociale legate de schimbarea rapidă a unui 

context demografic sau a nevoilor unor comunități. Către anul 2015, în Uniunea Europeană (28 membri) , 

sectorul economiei sociale constituia peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite în Europa sau 

echivalentul a circa 6,3% din populația activă a UE-28. În cadrul întreprinderilor sociale din UE activează 

peste 2,8 milioane de entități și întreprinderi cu peste 19,1 milioane angajați, inclusiv salariați şi 

neremunerați și circa 82,8 milioane de voluntari, care constituie echivalentul a 5,5 milioane de lucrători cu 

normă întreagă.  
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Formele economice clasice sunt mai frecvente în țările nordice, Marea Britanie și Irlanda; formele 

cooperatiste - în Franța, Spania, Portugalia și Italia și formele nonprofit - mai ales în fostele țări comuniste 

din Europa Centrală și de Est. În Republica Moldova predomină formele nonprofit (asociații obștești, 

fundații), dar și unele dintre formele clasice (SRL, Întreprinderi Individuale).  

Conform datelor ODIMM, în anul 2020, în Republica Moldova erau înregistrate 8 entități cu statut 

de întreprindere socială și întreprindere socială de inserție și 1 întreprindere „cu caracter social (fără statut de 

ÎS,ÎSI)”.  

Totodată, lansarea unei afaceri sociale nu poate fi considerată doar ca o inițiativă privată a 

antreprenorului. Având în vedere impactul social pe care îl au afacerile sociale și facilitățile oferite de către 

stat pentru încurajarea antreprenoriatului social, considerăm că, interesul și grija pentru instituirea unui 

mediu facil antreprenoriatului social revine administrațiilor publice locale – primarii și consilii locale – care 

urmează să prea responsabilitatea de a conștientiza și accepta oportunitățile sociale ce sunt prezente în 

comunitatea respectivă.  

În opinia noastră, o afacere socială poate fi sustenabilă în timp, dacă sunt respectate doar în cazul 

când la lansarea ei sunt respectate și parcurse 3 etape: 

1. Sensibilizarea socială – etapă ce are ca obiectiv stimularea atitudinii antreprenoriale în mediul 

comunitar / în localitatea respectivă. 

2. Incubarea afacerii sociale – care include activitățile consolidate ale Grupului de Antreprenoriat Social 

(GAS) pentru crearea și lansarea întreprinderii sociale. 

3. La etapa de Exploatare și Dezvoltare sustenabilă are loc monitorizarea de către GAS a afacerilor 

sociale deja existente.   

Etapa de INCUBARE A AFACERII SOCIALE urmărește obiectivul de a oferi întreprinderilor 

sociale începătoare, care au un plan de afaceri viabil și ai căror antreprenori nu au încă maturitatea necesară 

pentru a-și desfășura afacerea cu succes, posibilitatea de a începe o astfel de activitate într-un mediu protejat. 

Incubarea propriu-zisă trebuie să reprezinte etapa de concepere și dezvoltare a ideii de afacere socială, și 

include trei faze obligatorii pentru asigurarea sustenabilității întreprinderii sociale. 

Ca rezultat al implementării unui asemenea model de dezvoltării sustenabile a afacerii sociale, 

prezentat în Figura 3 și descris mai sus, Întreprinderile sociale (IS și ISI) vor obține suportul necesar pentru 

minimizarea riscurilor antreprenoriale. La fel, suportul acordat prin GAS, maximizează probabilitatea 

succesului antreprenorial, chiar și în condițiile unei profitabilități reduse, caracteristice antreprenoriatului 

social. Mediul favorabil creat de GAS la etapa de incubare va spori atractivitatea antreprenoriatului social și 

va spori numărul de persoane implicate în aceste activități, facilitând astfel, soluționarea unui număr de 

probleme social-economice ale populației și comunităților. 
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Rezumat. Cercetarea respectivă include o scurtă prezentare, generală, despre necesitatea 

dezvoltării și aplicării metodei statistice de ținere sub control al calității - diagrama Pareto. Diagrama 

Pareto/Analiza Pareto este un grafic al principiului Pareto. În controlul calității, aplicarea acestei reguli 

indică faptul că un număr semnificativ de neconformități și defecte apar dintr-un număr limitat de motive. 

Cu alte cuvinte, legea lui Pareto este formulată ca 80-20. De exemplu, dacă aplicați această regulă unui 

defect, puteți vedea că 80% dintre defecte se datorează a 20% din cauze. 

Diagramele Pareto sunt folosite pentru a identifica cei mai importanți factori care influențează 

apariția inconsecvențelor și a defectelor. Acest lucru permite să se prioritizeze acțiunile necesare pentru a 

rezolva problema. În plus, poate fi utilizată diagramele Pareto și principiul Pareto pentru a distinge 

elementele importante de cele neimportante. 

Cuvinte cheie: instrumente clasice ale managementului calității, diagrama Pareto, defecte, analiza 

defectelor. 

 

Abstract. That research includes a brief overview of the need to develop and application of the 

statistical method of quality control - Pareto diagram. The Pareto Diagram/Pareto Analysis is a graph of the 

Pareto principle. In quality control, the application of this rule indicates that a significant number of non-

conformities and defects occur for a limited number of reasons. In other words, Pareto's law is worded as 

80-20. For example, if you apply this rule to a defect, you can see that 80% of the defects are due to 20% of 

the causes. 

Pareto diagrams are used to identify the most important factors that influence the occurrence of 

inconsistencies and defects. This allows you to prioritize the actions needed to resolve the issue. In addition, 

Pareto diagrams and the Pareto principle can be used to distinguish important from unimportant elements. 

Key words: classical quality management tools, Pareto diagram, defects, defect analysis. 

 

 

Introducere  

Conceptul de calitate  a devenit extrem de cunoscut și utilizat la finele secolului XX, odată cu 

recunoașterea experienței companiilor Japoneze în domeniul calității, fapt confirmat și de piețele 

internaționale, unde produsele aceastor companii ocupau locuri de frunte. 

La ora actuală, calitatea poate fi întîlnită pretutindeni, ea se regăsesște în vizorul tuturor specialiștilot 

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-875-en-n.pdf
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/doc.cfm?did=41727
https://antreprenoriatsocial.md/index.php?pag=news&id=1084&rid=1253&l=ro
https://antreprenoriatsocial.md/media/files/files/study_se_moldova_millenium_5495401.pdf
https://antreprenoriatsocial.odimm.md/ro/map
mailto:todos.irina@usch.com
mailto:iuliamandru142@gmail.com
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din diverse domenii: privat ori public; producție sau servicii, se observă un larg interes pentru calitate, fapt 

materializat prin organizarea diverselor activități și evenimente: simpozioane, conferințe, activități de 

promovare, reclamă etc. Deasemenea, se atestă o implicare financiară, de amploare, în cadrul companiilor, 

pentru activități de îmbunătățire a produselor, proceselor și serviciilor, a întregii activități. Omenirea întreagă 

s-a angajat în cursa pentru calitate fără precedent. 

Controlul și îmbunătățirea calității a devenit o strategie de afaceri importantă pentru multe 

organizații: producatori, distribuitori, companii de transport, organizații de servicii financiare; furnizorii de 

servicii medicale și agențiile guvernamentale. Calitatea este un avantaj competitiv. O afacere care încântă 

clienții prin îmbunătățirea și controlul calității își poate domina concurenții[5, p.1]. 

 

Metodologia cercetării  

La elaborarea aceste lucrări au fost utilizate următoarele elemente componente ale metodologiei de 

cercetare: 

 Analiza şi interpretarea rezultatelor — etapă în care au fost verificate ipotezele, formulate 

concluziile şi fundamentate procesele decizionale. 

 Metoda economico-matematică – a fost utilizată pentru a prezenta în mod schematic un proces 

economic sub forma unui sistem liniar, format din mărimi variabile care permite elaborarea unor scenarii de 

evoluție a acestora și alegerea unei variante optime.  

 

Rezultate  

Preocupările de definire, într-o formă coerentă, a tehnicilor şi instrumentelor managementului 

calității, datează încă din anii 1950, cînd Kaoru Ishikawa, principala autoritate în domeniul calității 

Japoniei, propunea folosirea tehnicilor statistice pentru ținerea sub control a calității, pe care le-a împărțit, în 

dependență de dificultatea aplicării lor, în tehnici elementare, intermediare și avansate(tabelul 1).  

Fiind preluate din domeniul statisticii, aceste tehnici şi instrumente clasice ale managementului 

calității sunt utilizate pentru:  

• a ordona și sintetiza informația referitoare la calitate; 

• a lua decizii referitoare la calitatea loturilor de mărfuri, pe baza analizei eşantionului prelevat;  

• a controla buna funcționare a unui proces, în scopul asigurării capacității acestuia de a obține în 

mod constant nivelul de calitate solicitat [3, pag. 43]. 

 

Tabelul 1. Gruparea metodele statistice propuse de Ishikawa  

Nr. 

crt 

Metode statistice elementare Metode statistice 

intermediare 

Metode statistice avansate 

1. Diagrama Pareto Teoria supravegherii statistice Proiectare avansată 

(asistată de calculator) 

2. Diagrama cauză-efect Controlul statistic prin 

eşantionare 

Analiză multicriterială 

3. Stratificarea Metode de estimare statistică şi  

de testare a ipotezelor 

Metode de cercetare 

operaţională 

4. Fişa de verificare Metode de analiză senzorială  

5. Histograme Metode de proiectare-

experiment 

 

6. Diagrama de corelaţie   

7. Diagrama de control statistic  

al procesului 

  

Sursa: preluat în baza [7, p. 44] 

 

În opinia lui Ishikawa, metodele statistice intermediare şi avansate sunt instrumente destinate 

specialiştilor, dar metodele statistice elementare (ce sunt considerate „instrumente de bază” managementului 
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calităţii), trebui să fie cunoscute și utilizate de toți angajații companiei, avînduse în vedere întreg personalul 

pe linie verticală, de sus în jos. Dintre acestea, în opinia lui, următoarele şapte tehnici statistice elementare 

sunt considerate tehnici de bază ale calității: diagrama cauză și efect, stratificarea, diagrama Pareto, fişa de 

verificare, diagrama de corelație, histogramele și diagrama de control[4, pag. 53].  

Aceste șapte instrumente vechi de control al calității sunt un set de instrumentele de control al 

calității, care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea performanței proceselor de producție, de la prima etapă a 

producerii unui produs sau serviciu, până la ultima etapă de producție, fiind făcute publice în anul 1968, 

odată cu publicarea cărți „Gemba no QC Shuho”, prin intermediul acestei lucrări  Kaoru Ishikawa aduce în 

vizor preocuparea pentru gestionarea calității prin tehnici și practici din firmele japoneze[1, p. 1].   

Aplicînd pe larg aceste instrumente, la un moment dat, Ishikawa a ajuns la concluzia că aproximativ 

95% dintre problemele cu care se confruntă o companie, în domeniul calităţii, pot fi rezolvate prin 

intermediul acestor instrumente. 

Cu toate acestea, se consideră că managementul calității trebuie să se bazeze în principal, pe 

instrumentele şi tehnicile menționate, expres, anterior. Importanța deosebită care se acordă acestor tehnici și 

instrumente este confirmată și de faptul că unele dintre ele au fost definite ca tehnici şi instrumente de 

îmbunătățire a calității, într-un standard internațional din seria ISO 9000(Standard ISO 9004-4: 1994, Quality 

management and quality system elements, Part d. Guidelines for quality)[3, pag. 42]. 

Diagrama Pareto sau Analiza Pareto a fost introdusă de economistul și sociologul italian Vilfredo 

Pareto, care și-a publicat pentru prima dată acest principiu în 1896. În anii vieții sale, Pareto a observat că 

80% din pământul Italiei aparține a 20% din totalul populație. Acest model s-a dovedit a fi oportun nu numai 

Italiei, ci oricărei țări, deoarece o astfel de analiză a dat aproximativ același raport. De asemenea Vilfredo 

Pareto a mai observat că dezechilibrul este inerent nu numai resurselor, ci, în general, în toate procesele 

socio-economice de la particular la general. 

Principiul a fost adesea interpretat ca „80/20”. Aceasta înseamnă că 80% din rezultate sunt alcătuite 

din 20% din cauze.  

De atunci, acest principiu a devenit mai răspândit, datorită lui Joseph Moses Juran, calitolog 

american, renumit pentru meritale sale în domeniul managementului calității, care a fost preocupat toată 

cariera sa de modalitățile de îmbunătățire și control al calității. Juran a pus în evidenţă faptul că, în domeniul 

calităţii, acest principiu universal al distribuţiei neuniforme acţionează astfel: „...pierderile nu sunt niciodată 

uniform distribuite pe caracteristici de calitate. Întotdeauna neuniformitatea distribuţiei pierderilor este de 

aşa natură încât un procent redus, respectiv, acele câteva caracteristici de calitate de importanţă vitală 

deţin o pondere importantă în totalul pierderilor referitoare la calitate”[4, pag. 53]. 

 

 
Figura 1. Regula 80/20 sau Principiul dispersității factorilor 

Sursa: elaborat de autori 

 

Actualmente, principiul Pareto permite companiilor să se concentreze și să identifice cele mai 

importante cauze ale produselor neconforme, prin urmare, calitatea produsului va crește. Acest principiu este 

utilizat pe larg, nu doar pentru îmbunătățirea calității, ci și-a găsit utilitatea și în alte domenii ale activității 

umane: marketing, servicii, gestionarea resurselor, etc. Prin intermediul aceste diagrame, compania se va axa 

pe cele mai severe aspecte ale unei probleme, și asupra căreia va acționa cu prioritate, adică o vom utiliza în 

analiza cantitativă a defectelor.  

Utilizarea pe larg a acestei tehnici a dat naștere la două tipuri de diagrame: 

 Diagrama de performanță Pareto 

Acest tip de diagramă este conceput pentru a identifica problema principală și pentru a reflecta 
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rezultatele următoarelor activități nedorite: 

 Calitate: defecte, daune, erori, respingeri, reclamații, reparații, returnări de produse; 

 Cost: valoarea pierderii, costul; 

 Timp de livrare: stoc epuizat, eroare de facturare, termen de livrare întârziat; 

 Siguranță: accidente, greșeli tragice, accidente. 

 Diagrama Pareto după motive 

Acest tip de diagramă reflectă cauza unei probleme care a apărut în timpul producției și este folosită 

pentru a identifica cea principală: 

 Performanți: ture, echipe, experiență de muncă, calificări, caracteristici personale; 

 Echipamente: mașini, unelte, echipamente, modele; 

 Materii prime: tipul materiei prime, instalare furnizor, lot; 

 Metoda de lucru: condiții de producție, instrucțiuni de lucru, metode de lucru, ordinea operațiilor. 

 Măsurători: acuratețe (afișare, citire, instrument), fidelitate și reproductibilitate (capacitatea de a 

oferi același afișaj în măsurătorile ulterioare de aceeași valoare), stabilitate (reproductibilitate pe 

termen lung), precizie articulației, adică cu instrumentul pentru precizie, și calibrarea dispozitivului, 

tipul dispozitivului de măsurare (analogic sau digital). 

Pentru a elabora diagrama Pareto trebuie respectați următorii pași:  

I pas: pentru început, se vor identifica datele/elementele supuse analizei(tipuri de 

defecte/neconformități); 

Al II-lea pas: constă în identificarea modalităților de exprimare a datelor/elementelor(fie se vor 

utiliza valori absolute, fie valori relative); 

Al III-lea pas: vizează stabilirea perioada pentru care se va face analiza; 

Al IV-lea pas: presupune culegerea și ordonarea datelor/elementelor(se vor folosi unele tabele în 

care datele/elementele vor fi trecute în ordine descrescătoare); 

Pasul V: constă în elaborarea propriu-zișă a diagramei cu ajutorul unui grafic în coloane, astfel:  

 se delimitează pe abscisă un număr de intervale egal cu cel al elementelor analizate;  

 se trasează două ordonate:  

Pe axa absciselor se prezintă fie clasificarea cauzelor, fie clasificarea defectelor, astfel: 

 clasificarea cauzelor  
- materiile prime și materialele primite de la furnizor, procesul tehnologic din unitate etc.  

- muncitorii, operatorii, controlorii etc.  

- precizia utilajelor, SDV-urilor, liniilor tehnologice;  

- starea de uzură a utilajelor, SDV-urilor, liniilor tehnologice;  

- metodologia adoptată privind procesele de lucru, condițiile de lueru etc.  

- influența timpului: o anumită perioadă a unui schimb, a unei zile, saptamani sau luni, a unui 

anumit anotimp, a unui anumit schimb de lucru etc.  

 clasificarea defectelor  

- conținutul defectelor; 

- locul de muncă;  

- muncitorul sau echipa de muncitori; 

- timpul respingerilor. 

Pe axa ordonatelor sunt puse în evidență disponibilitățile rezultatelor, cum ar fi: 

 calitatea produselor caracterizate prin număr de defecte, numărul reclamațiilor, numărul 

remedierilor;  

 costul produselor marcat prin costul rebuturilor, costul personalului, costul remedierilor;  

 încrederea în control manifestat în special prin numărul zilelor de întârziere;  

 siguranța produselor manifestată prin fiabilitate în exploatare, nepoluarea mediului, siguranța în 

exploatare, rata căderilor etc. 

 pentru fiecare dată/element se trasează pe abscisă coloane cu lungimea corespunzătoare valorii 

datelor/elementelor. 

Pasul VI: cuprinde trasarea coloanelor cu defectele semnalate în ordinea descrescândă a valorilor 

(sau în loc de defecte se pot introduce cauzele acestora). Coloanele se execută lipit una de alta, ultima fiind 

destinată ,,altor defecte” [6, pag. 186]. Trasarea curbei cumulative a frecvențelor, se face prin însumarea 

succesivă a ponderilor calculate pentru fiecare dată/element, de la stânga la dreapta; 
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Pasul VII: presupune ca, din punctul de sfârșit al curbei cu numărul de defecte cumulat, 

reprezentând 100% se coboară paralela la abscisă care se va suprapune cu coloana ,,alte defecte”. În felul 

acesta se poate stabili scara pentru procentajul cumulat; 

Pasul VIII: conține stabilirea denumirii diagramei, perioada în care s-au cules datele, locul în care 

s-au făcut verificările, cine a cules datele etc[6, pag. 186-187]. 

În figura 2 este reflectată Analiza Pareto/diagrama Pareto, modalitatea de construire și de analiză a 

defectelor/neconformităților: pe abscisă sunt menționate tipurile de defecte/neconformități (I, II, III, IV), în 

ordinea descrescătoare a frecvenței lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Analiza defectelor/neconformităților cu ajutorul diagramei Pareto 

Sursa: adaptat în baza [4, pag. 54] 

 

Din exemplul prezentat reiese că defectele/neconformitățile I şi II dețin 90% din totalul defectelor 

constatate, rezultă că firma trebuie să acționeze cu prioritate pentru înlăturarea acestora acestora.  

Este recomandabil, ca compania să realizeze astfel de diagrame înainte și după ce a luat careva 

măsuri de îmbunătățire a proceselor, astfel încît prin compararea acestora vor putea observa progresul 

înregistrat. 

 

Concluzii  

În concluzie, putem afirma că Diagrama Pareto sau Analiza Pareto, reprezintă o tehnică statistică 

pentru ținerea sub control a calității, pe care o depistăm a fu utilizată în diverse domenii ale activității umane. 

Ea reprezintă o metodă creativă de a identifica și analiza cauzele problemelor, deoarece ajută specialiștii în 

stimularea gândirii și organizarea gândurilor. Această metodă poate fi utilizată sau combinată  cu alte 

instrumente analitice clasice. 
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Rezumat. Pentru Republica Moldova,  atragerea investițiilor străine este o problemă stringentă și 

necesară, deoarece capacitățile statului și ale mediului de afaceri sunt limitate și insuficiente pentru a 

relansa economia. De menționat este faptul, că această problemă este caracteristică nu doar țărilor în curs 

de dezvoltare ci și țărilor dezvoltate. Din această cauză apare o concurență între țările recipiente, devenind 

tot mai important factorul atractivității țării ca obiect de investiții. Procesul atragerii investițiilor în 

economia oricărei țări se încadrează într-un joc competitiv dus pentru a înainta condiții mai favorabile 

investitorilor străini. Un prim element în atragerea investițiilor străine este reprezentat de legislația și 

investițiile economice de bază. 

Cuvinte cheie: climat investițional, dezvoltarea economică,investiție,. 

 

Abstract. For the Republic of Moldova, attracting foreign investment is a pressing and necessary 

issue, as the capabilities of the state and the business environment are limited and insufficient to revive the 

economy. It should be noted that this problem is characteristic not only of developing countries but also of 

developed countries. As a result, there is competition between recipient countries, making it increasingly 

important the attractiveness of the country as an object of investment. The process of attracting investment to 

any country's economy is part of a competitive game aimed at providing more favorable conditions for 

foreign investors. A first element in attracting foreign investment is the legislation and basic economic 

investment. 

Key words: economic development, investment, investment climate.. 

 

 

Introducere  

În condițiile economiei de piață principala sursă de finanțare a investițiilor sunt mijloacele financiare 

proprii, formate pe baza profitului obținut din activitatea economică sau alte mijloace financiare. În 

majoritatea cazurilor, în întreprinderile agricole, sursele proprii sunt insuficiente pentru finanțarea 

investițiilor necesare. Astfel, accesul întreprinderilor agricole la finanțare depinde foarte mult de potențialul 

financiar și specificul producției agricole  

Sectorul agriculturii din Republica Moldova cunoaște o dezvoltare pozitivă, fiind sectorul de bază al 

țării. Cu toate acestea, investițiile în agricultură sunt la un nivel scăzut, totuși fermierii se confruntă cu 

probleme importante în derularea activității și o mulțime de oameni săraci încă locuiesc în zonele rurale. 

Acești oameni ar putea fi angajați doar în Agricultură, deoarece alte activități economice sunt mai puțin 

dezvoltate în zonele rurale.  

În cercetarea dată, problema de bază constă în analiza impactului investițiilor asupra dezvoltării 

economice a țării. Obiectivele cercetării sunt: 

- analiza activității investiționale a Republicii Moldova,  

- analiza proiectelor investiționale ce derulează în sectorul agricol al Republicii Moldova. 

 

Metodologia cercetării  

În procesul de realizare a cercetării au fost folosite așa metode ca: analiza, sinteza, inducția, deducția, 

explicarea, descrierea, observarea științifică. 
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Rezultate  

Experiența internațională a arătat că pentru a asigura condițiile minimale de atragere a investitorilor 

străini cadrul investițional și legislativ în domeniul economic trebuie să existe, să funcționeze, să fie 

transparent, stabil și predictibil. Aceasta este însă o condiție necesară, dar nu și suficientă. Totodată 

capacitatea de atragere a capitalului străin este reprezentat de gradul de deschidere a economiei față de 

investitorii străini, precum și atitudinea populației și a partidelor politice față de investițiile străine. 

Suntem de acord cu părerea mai multor experți, care consideră, că climatul investițional în Republica 

Moldova este departe de cel perfect, existând un șir de factori care determină acest lucru. Principalul factor, 

după părerea autorului, este percepția externă negativă. De rând cu această problemă sunt și alți factori 

printre care: [1,5] 

 de natură obiectivă: cererea mare de capital străin în lume și mai cu seamă în această parte a 

Europei; volumul limitat al ofertei de ISD; nivelul relativ scăzut al dezvoltării economice și sociale; lipsa 

unor elemente infrastructurale și a unor mecanisme de piață concurențială instituțională; existența unor 

factori politici defavorizați cum ar fi problema regiunii din partea stângă a Nistrului. 

 de natură subiectivă, dintre care menționăm: ritmul lent al reformei economico-sociale, al 

privatizării și restructurării; măsuri eronate de decizii economice și financiare; rata înaltă a inflației; blocajul 

financiar crescând; instabilitatea legislativă, fiscalitatea ridicată, corupția și birocrația foarte extinse , etc. 

Analizând datele Biroului Național Statisticiă și BNM evidențiem principalii indicatori ce 

poziționează Republica Moldova în diferite clasamente.  

 

Tabelul 1. Principalii indicatori privind activitatea investițională, milioane lei 

Indicatori Anul 

2014 2015 2016 2017 2018 

Investiții în active materiale pe termen 

lung 

21158,5 21123,3 1964,1 23498,3 27467,7 

Punerea în funcțiune a mijloacelor fixe 19111,5 18942,9 19077,2 23228,9 23692,6 

Volumul lucrărilor în antrepriză 8707,4 8212,8 8200,0 9100,1 11356,4 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor BNS 

 

Datele tabelului 1 ne atestă o creștere a principalilor indicatori privind investițiile, atfel investițiile în 

active materiale pe termen lung au crescut cu 30% în 2018 comparativ cu 2014 . Potrivit datelor BNS, 

creșterea intensivă a investițiilor s-a datorat majorării investiiilor private, investițiilor bugetare, activității 

creditării favorabile, precum și creșetrii investițiilr din sursele oranizațiilor internaționale. 

Totodată, menționăm faptul, că pe parcursul ultimului deceniu intrările ISD în Moldova au scăzut în 

ultimii ani și au fost printre cele mai joase din regiune (Figura 1 și 2).  

 

 
Figura 1. Dinamica fluxului de ISD în Republica Moldova 

Sursa: UNCTAD 
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Studiul vizând dinamica fluxului de ISD în R. Moldova, conform Raportului Mondial de Investiții 

Mondiale din 2019, de către UNCTAD, întrări la 228 milioane dolari USD în 2018, în creștere de la doar 163 

milioane dolari USD din anul precedent. Totodată, cel mai mare volum de întrări ISD a înregistrat Serbia, 

4126 milioane dolari USD, în creștere de la 2871 milioane dolari SUA. 

Cea mai mare parte a ISD provine din alte țări ale UE. Strategia națională pentru atragerea 

investițiilor și promovarea exporturilor 2016-2020 a identificat șapte sectoare prioritare pentru investiții și 

promovarea exporturilor: agricultură și produse alimentare, automobile, servicii pentru afaceri precum 

externalizarea proceselor de afaceri (BPO), îmbrăcăminte și încălțăminte, electronice, tehnologii de 

informare și comunicare ( TIC) și utilaje. 

Prin urmare, datorită Zonelor Economice Libere, investițiile străine directe se îndreaptă din ce în ce 

mai mult spre activități de producere (21,4% din totalul anului 2018, în comparație cu 28,9% investite în 

industria financiară, asigurări și comerț), dar stocul de ISD este încă destul modest în raport cu țările 

comparabile. 

 

 
Figura 2. Intrari nete de ISD (% din PIB) 

Sursa: UNCTAD 

 

Existența unor acorduri de comerț și de liber schimb la nivel mondial și regional, presiunea fiscală 

redusă, forța de muncă relativ ieftină și calificată, amplasarea geografică strategică a țării, solul, clima 

favorabilă, existența tradițiilor în industria prelucrătoare, în special în cea a produselor agroalimentare 

constituie, indiscutabil, elemente definitorii cu o puternică amprentă pozitivă asupra competitivității 

investiționale a Republicii Moldova. 

Cu toate acestea, în comparație cu alte țări din regiune, climatul investițional nu este un atu pentru 

Republica Moldova. Faptul acesta îl denotă atât poziția Moldovei în ratingurile internaționale, cât și 

comparația directă a indicatorilor macroeconomici și de performanță privind atragerea ISD între țări. Un alt 

moment important se referă la faptul că așa cum ISD își au originea în afara țării noastre, prin intermediul 

acestora se produce un proces de internaționalizare a situației economice din țările investitoare în economia 

și societatea națională.  

Analizând datele cu privite la stocul și fluxul de ISD pe cap de locuitor, considerăm că gradul de 

pătrundere al capitalului străin în economie este evidențiat într-o manieră sugestivă de nivelul stocului de 

ISD (% din PIB) Așa dar, datele empirice cu privire la acest indicator relevă discrepanțe accentuate existente 

între statele din regiune, iar Republica Moldova înregistrează un nivel scăzut al acestui indicator.  

Datele tabelului 2 ne atestă că creșterea PIB în anul 2018 a fost determinată, preponderent, de 

contribuțiile pozitive exercitate de creșterea valorii adaugate brute în comerțul cu ridicata și cu amanuntul, 

sectorul construcție și în sectorul transportului și depozitării cu 14,2 1,4 și respectiv, 3,0%. În același timp, 

valoarea adaugată brută în sectorul agricultură și industrie s-a micșorat în 2018 cu 4.3 și, respectiv, 3.0% 

comparativ cu anul 2016. 
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Tabel 2. Contribuția sectoarelor economiei la creșterea PIB (%) 

Sectoare economice Anul 

2014 2015 2016 2017 2018 

Agriultură, silvicultură și pescuit 12,6 11,7 11,8 12,2 10,9 

Minerit și cariere 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Industrie 22,1 22,2 21,9 21,4 20,7 

Alimentarea cu energie electrică, gaze, aburi și 

aer condiționat 

3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 

Alimentație cu apă: activități de canalizare, 

gestionare și remediere a deșeurilor 

1,1 1 1 1 1,1 

Construcție 10 10,2 9,6 9,8 11,2 

Comerț cu ridicata și cu amanuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 

13,1 13,2 13,7 14,4 14,6 

Transport și depozitare 6,1 6,2 6,4 6,4 6,6 

Activități de cazare și servicii de alimentare 

(HoReCa) 

1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Informații și comunicații 4,6 4,7 4,7 4,5 4,5 

Activități financiare și asigurare 2,3 2,3 2,7 2,6 2,6 

Activități imobiliare 7 7,1 6,8 6,3 6,2 

Activități profesionale, științifice și tehnice 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1 

Activități de servicii administrative și de asistență 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 

Administrație publică și apărare 3,1 3,0 3,3 3,5 3,4 

Educație 4,2 4,1 4,0 3,8 3,9 

Sănătate umană și activități de muncă socială 3,4 3,5 3,3 3,4 3,4 

Artă, divertisment și recreere 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

Activități ale gospodăriilor casnice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Alte activități și servicii 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 

Sursa: Banca Națională a Moldovei 

 

Susținem părerea economiștilor din Republica Moldova care consideră că dezvoltarea țării depinde 

de eficiența tuturor componentelor sferei investiționale, susținând ideea impactului pozitiv al investițiilor 

asupra dezvoltării economice. 

În opinia experților, în ultimii ani a crescut dependența de sursele externe de finanțare a cheltuielilor 

capitale în agricultură. Totodată, dinamica impunătoare a alocărilor capitale în perioada 2015-2019 a fost 

asigurată preponderant de mărirea volumului de granturi și credite externe pentru agricultură. De ex. 

Moldova Agroindbank, începând cu 2007 a încheiat mai multe acorduri de finanţare cu Fondul European 

pentru Europa de Sud-Est, Banca Mării Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară 

Internaţională şi BERD pentru creditarea businessului mic şi mijlociu. La fel, Moldova Agroindbank a 

obţinut dreptul de a gestiona conturile Fondului ”Provocările Mileniului” în cadrul programului Compact în 

volum de 262 mil. dolari. [4] 

Ținem să menționăm că în perioada 2015-2020 s-au aflat în lucru 11 proiecte în domeniul 

agriculturii, ceea ce arată o rată destul de mică de contactare a noilor fonduri, comparativ cu anii precedenți. 

 Componentele proiectelor de investiții în agricultură  încearcă să crească activele și veniturile 

oamenilor din mediul rural. Pentru a realiza acest lucru, un pachet cuprinzător de sprijin pentru aspectele 

cheie ale lanțurilor valorice prioritare ale proiectului sunt îndreptate către îmbunătățirea eficienței acestora în 

interesele economice ale grupurilor țintă principale ale proiectului. În consecință, componenta unui proiect 

de investiții în agricultură este proiectată în jurul unei abordări strategice, care se bazează pe analiza lanțului 

valoric și orientată spre abordarea necesității de:  dezvoltare a întreprinderii durabile; eficiența pe piețe și 

adoptarea de noi tehnologii; și crearea de locuri de muncă în mediul rural.  

Printre principalele proiecte, care au fost implementate cu succes în sectorul agricol sunt:  

 Proiectul Compact (2010-2015), finanțat de SUA prin intermediul Corporației Provocările 

Mileniului. 

 Proiectul „Agricultura Competitivă” (MAC-P) 2012-2017, Banca Mondială, Guvernul Suediei. 

 Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED) (2011-2016), finanțat de 



 
 

35 

USAID și Corporația Provocările Mileniului. 

 IFAD 5 (2011-2016) , finanțat de Danemarca și ONU. 

 Proiectul de Asistență pentru Fermierii Neprivilegiați 2KR, finanțat de Guvernul Japoniei.  

În același timp, un număr mare de finanțatori internaționali, cum ar fi USAID, SIDA, IFAD, 

Fundația Soros, organizații din Japonia, Polonia, Germania si Olanda, și-au sporit, pe parcurs, eforturile în a 

sprijini activitățile agricole, inclusiv prin investiții, granturi, împrumuturi cu rata redusă a dobânzii și garanții 

bancare, prin asistență tehnică. [4,7] 

Republica Moldova ar putea debloca investiții suplimentare rezolvând problemele de reglementare și 

de altă natură. Aceste probleme variază în ceea ce privește gradul de restricții impuse, complexitatea și lipsa 

de predictibilitate. Odată cu izbucnirea crizei pandemice COVID 19, nivelul investițiilor în UE cât și în 

Republica Moldova a scăzut semnificativ.  

Autorii sunt de acord cu opinia mai multor economiști, care sunt de părerea că, nivelul investițiilor 

va crește, însă redresarea ar putea rămâne modestă, reflectând, printre altele: cererea scăzută, reducerea 

efectului de levier al întreprinderilor, condițiile stricte de acordare a creditelor. Identificarea și eliminarea 

acestor obstacole din calea investițiilor se înscriu în eforturile de a îmbunătăți condițiile-cadru și de a elimina 

birocrația și blocajele de reglementare, ca parte din așa-numitul „al treilea pilon” al Planului de investiții 

pentru Europa. [3,5] 

 

Discuții  

Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate vin să confirme ipoteza că investițiile au un 

impact enorm asupra dezvoltării economice a țării. 

Generalizarea rezultatelor studiului, ne permite să constatăm, că climatul investițional reprezintă o 

subsistemă în sistemul instituțional al economiei, chemată să creeze premize pentru o utilizare mai bună 

(eficientă) a relațiilor social-economice în dezvoltarea și înnoirea tehnico-științifică a forțelor productive ale 

societății printr-o intensivă activitate investițională. Atragerea investițiilor străine în economia Republicii 

Moldova este o cerință majoră și necesară pentru relansarea activității de antreprenoriat agricol. Astfel pentru 

implimentarea cu succes a unei strategii de promovare a investițiilor e necesar suportul unui cadru 

instituțional efectiv.  

 

Concluzii  

Astăzi Republica  Moldova cu o bază limitată de resurse a reușit cu succes să atingă niveluri mai 

înalte de investiții străine directe prin dezvoltarea și implimentarea unei strategii naționale proactive și 

dezvoltarea unui mediu adecvat pentru atragerea investițiilor străine cu orientare spre export. Irlanda, 

Mauritius și Singapore sunt luate ca exemplu care au avut succes în acest domeniu.  Începând cu  anul 1992,  

Republica Moldova este membru MIGA – Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor. Acest 

instrument internațional poate fi utilizat oricând de către investitorii străini ca garanție a riscurilor politice 

având un impact pozitiv asupra succesului activității efectuate în Republica Moldova. 

Menționăm, că ISD sunt nu numai necesare, dar practic posibile și realmente favorabile pentru 

dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Fără a neglija și subestima locul și rolul capitalului autohton 

în acest amplu proces constructiv, investițiile străine reprezintă unul dintre factorii hotărâtori ai progresului și 

creșterii economice. Numai pe o bază tehnică modernă, susținută de un program investițional amplu și 

coerent, este posibilă creșterea competitivității economiei naționale și a produselor sale pe arena 

internațională, pe temelia căreia se poate realiza integrarea eficientă și demnă a Republicii Moldova în 

Uniunea Europeană.  
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Rezumat. Activitatea economică, formă fundamentală de condiționare a existenșei indivizilor din 

societate, prin crearea de bunuri, servicii, surse și locuri de ocupații, a constituit întotdeauna un domeniu 

central al preocupărilor cercetătorilor din orice societate și perioadă. Fiind un fenomen destul de complex, 

activitatea economică este condiționată de o multitudine de factori de naturi diferite, fie diercți, fie indirecți, 

fie de natură subiectivă, fie de natură obiectivă. Aceste componente au influiențat în mod diferit dezvoltarea 

activității economice, fiind condiționate de perioada în care a avut loc efectiv procesul de dezvoltare și 

organizare a activității economice. Secolul XXI, tot mai accentuat, scoate în evidență că o influință decisivă 

asupra procesului de organizare și dezvoltare economică o are așa zisa sferă politică, anumea ea 

condiționează și determină în prezent ritmul dezvoltării economce, precum și efectele sociale rezultate din 

acest trend. Acest fapt, necesită, în prezent o abordare nouă a conceptului organizării și dezvoltării 

economie, mai ales pentru țările mici, a căror dezvoltare social - economică nu poate fi concepută 

independent, fără o modelare din exterior din partea marilor puteri militare și economice ale lumii. 

Cuvinte cheie: activitate economică, sistem politic, sistem economic, creștere economică, dezvoltare 

economică, progres științific, planificare, organizare. 

 

Abstract. Economic activity, a fundamental form of conditioning the existence of individuals in 

society, through the creation of goods, services, sources and places of occupation, has always been a central 

area of concern of researchers in any society and period. Being a rather complex phenomenon, economic 

activity is conditioned by a multitude of factors of different natures, either direct or indirect, or of a 

subjective nature or of an objective nature. These components have differently influenced the development of 

economic activity, being conditioned by the period in which the process of development and organization of 

economic activity actually took place. The growing 21st century highlights that the so-called political sphere 

has a decisive influence on the process of organization and economic development; it conditions and 

determines the current pace of economic development and the social effects resulting from this trend. This 

fact now requires a new approach to the concept of economic organization and development, especially for 

small countries, whose socio-economic development cannot be conceived independently without external 

modeling from the world's great military and economic powers. 

Key words: Economic activity, political system, economic system, economic growth, economic 

development, scientific progress, planning, organization. 

 

 

Introducere  

Fiind întrebat odată care activitate îi este pe plac omului, filosoful grec Biant răspunse: 

"îmbogăţirea", fenomen ce se poate asigura doar prin realizarea unei activităţi economice eficiente.  Pe 

parcursul istoriei, nevoile, care constituie motorul activităţii economice din societate, au evoluat şi s-au 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_banking-sector-financial-stability_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_banking-sector-financial-stability_ro.pdf
mailto:girnet_slavic@yahoo.com
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diversificat fără încetare. Sporirea numărului nevoilor umane şi preocuparea permanentă a omului de a le 

satisface constituie motivaţia principală a oricărui progres din societate, mai mult, întrucât acest proces este 

obiectiv şi necontenit, el constituie unul dintre factorii vitali al existenţei şi evoluţiei activităţii economice. 

Privită la nivel macroeconomic, activitatea economică nu stagnează şi nu este constantă în timp, ea 

are un caracter dinamic, schimbător  şi fluctuant, trecând prin anumite stări succesive de creştere, dezvoltare, 

stagnare şi criză. Intensităţile cu care acestea se manifestă diferă de la o perioadă la alta şi de la o societate 

la alta, fiecare având nişte caracteristici şi particularităţi proprii perioadei şi societăţii analizate. Din 

totalitatea acestor stări ale activităţii economice, în prezent, o importanţă aparte o are creşterea economică, ca 

fiind un mijloc, o expresie sintetică a posibilităţilor reale de înregistrare, creştere a bunăstării sociale a 

indivizilor din societate, şi de aceea reprezintă un obiectiv major de politică macroeconomică. 

Activitatea economică, formă fundamentală de condiționare a existenșei indivizilor din societate, 

prin crearea de bunuri, servicii, surse și locuri de ocupații, a constituit întotdeauna un domeniu central al 

preocupărilor cercetătorilor din orice societate și perioadă. Fiind un fenomen destul de complex, activitatea 

economică este condiționată de o multitudine de factori de naturi diferite, fie diercți, fie indirecți, fie de 

natură subiectivă, fie de natură obiectivă. Aceste componente au influiențat în mod diferit dezvoltarea 

activității economice, fiind condiționate de perioada în care a avut loc efectiv procesul de dezvoltare și 

organizare a activității economice. Secolul XXI, tot mai accentuat, scoate în evidență că o influință decisivă 

asupra procesului de organizare și dezvoltare economică o are așa zisa sferă politică, anumea ea 

condiționează și determină în prezent ritmul dezvoltării economce, precum și efectele sociale rezultate din 

acest trend. Acest fapt, necesită, în prezent o abordare nouă a conceptului organizării și dezvoltării economie, 

mai ales pentru țările mici, a căror dezvoltare social - economică nu poate fi concepută independent, fără o 

modelare din exterior din partea marilor puteri militare și economice ale lumii. 

 

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. 

Pentru atingerea scopurilor cercetării, a fost realizată o analiză empirică, ca surse principale ghidate, 

în care au fost utilizate lucrările oamenilor de știință moldoveni D. Moldovanu și S. I. Chircă. Pe lângă 

acestea, am realizat o prezentare sintetizată a analizei structurii și criteriilor de manifestare a sistemelor 

economice (tabelul 1) care au fost prezentate în diferite cercetări ale celor mai importanți oameni de știință. 

Aceasta ne permite să organizăm punctele de vedere cu privire la clasificarea factorilor de influiență a 

creșterii și activității economice (figura 1). Ca rezultat, am reușit să prezint o clasificare a diferitelor procese 

social - economice, care ne permite să evaluăm cele mai relevante soluții pentru cazul Republicii Moldova și 

să subliniez rolul factorului politic și al economiei planificate în dezvoltarea capacităţii de producţie locale. 

 

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. 



 
 

38 

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.  

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.  

 

Tabelul 1. Aspecte teoretice privind clasificarea sistemelor economice 

Criterii de clasificare Tipuri Caracteristici 

Nivelul de abstracție 

și analiză 

Sisteme economice naționale 

Propriu pentru o anumită țară și se 

evidențiază prin particularități specifice 

naționale 

Sisteme economice regionale 

Creat în baza unei regionalizări a activității 

economice, sociale etc., ca exemplu poate 

fi sistemul Uniunii Europene, CSI. 

Sistem economic global, 

mondial 

Generat de fenomenul mondial de 

globalizare a activității umane. Este în plin 

proces de formare și are la bază Banca 

Mondială, FMI, OMC, ONU etc. 

Funcționalitatea și 

rezultatele obținute 

Sisteme economice slab 

dezvoltate 

Caracteristic pentru țările în curs de 

dezvoltare 

Sisteme economice dezvoltate 

Caracteristic  țărilor din Uniunea 

Europeană, Japonia, SUA, Canada, Israel 

etc. 

Sisteme economce în tranziție 

Caracteristic pentru țările ex-comuniste, 

care tind să implementeze un nou sistem 

economic. 

Evoluția istorică 

Sistemul economiei naturale 

Bazat pe autoconsum; nivel scăzut de 

dezvoltare economică; gamă diversificată 

de activitate; este izolat; eficiență 

economică redusă. 

Sistemul economic de piață 

Existența liberei inițiative bazată pe 

principiul hedonistic; existența liberei 

concurențe; proprietate privată; diviziunea 

muncii și specializare; autoreglabil; statul 

nu intervine. 

Sistemul economic de comandă, 

centralizat 

Înlocuirea liberei inițiative cu Planul; 

neexistența concurenței; proprietate 

colectivă; specializare planificată; 

intervenție masivă a statului. 

Sursa: Elaborat de autor 
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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).  

Deși au rol și importanțe diferite, orice sistem economic prezintă un interes social și științific 

diferențiat, din acest motiv clasificarea lor trebuie să se realizeze pe criterii argumentate științific. O sinteză a  

încercărilor de identificare a criteriilor ce stau la baza clasificării sistemelor economice este redată în tabelul 

1 și a fost realizată în baza lucrărilor lui  S. I. Chircă și D. Moldovanu  „ Sisteme economice în timp și spațiu 

” și „ Curs de teorie economică”. 

Unii autori sunt de părerea că tipurile de sisteme economice după criteriu evolutiv, istoric sunt niște 

sisteme ideale, teoretice, care oferă anumite avantaje în organizarea activității social – economice și spre 

care au tins în permanență  indivizii, ele neexistînd în formă pură în realitate. Alții demonstrează că aceste 

siteme ideale, nu au fost și nu sunt ideale, deoarece pe parcursul evoluției acestora, ele au fost influiențate de 

dezvoltarea civilizației umane și diviziunea internațională a muncii. De aceea ar fi corect să se numească 

sisteme economice istorice. 

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, tendințe care în timp i-au creat anumite particularități: 

 Pluralismul formelor de proprietate: - publică, privată, mixtă, asociativă, cooperativă etc.,  unde 

locul dominant îl ocupă proprietatea privată.  

 Baza activității economice este reprezentată de interesul personal al individului și raporturile 

bilaterale de piață, generate de cerere și ofertă, iar ca mobiluri primordiale ale activității economice servesc 

utilitatea pentru consumatori și profitul pentru producători, cu tendințe continuie de maximizare. 

 Economia are un caracter descentralizat, fapt ce permite actorilor pieții realizarea unor decizii 

individuale și independente referitor la: -  ce, cum și pentru cine să producă,  ghidați fiind de un anumit cadru 

legislativ și prezența unor pîrghii economico-financiare. 

 Piața concurențială este regulatorul principal al activității economice. Astfel piața prin 

intermediul mecanismelor prețurilor direcționează alocarea resurselor, fundamentarea tehnologiilor, 

combinarea și substituția factorilor de producție, ajustarea ofertei de bunuri cu cerințele cererii și nevoile 

sociale ale indivizilor din societate. 

 Concurența este un factor al progresului în societate și are un caracter loial, bazată pe anumite 

reglementări legale menite să-i stimuleze pe cei puternici, viabili și inventivi. 

 Formarea liberă a prețurilor pe piață, pentru majoritatea bunurilor, prin jocul liber al cererii și 

ofertei și a negocierilor reciproce dintre consumator și producător, dar există de asemenea și prețuri 

reglementate de către stat, prezente în acele ramuri și activități cu interes staretgic pentru societate. 

 Existența unei structuri tehnico-economice moderne, ce conduce la înregistrarea unei eficiențe 

economice înalte atît referitoare la calitatea produselor și serviciilor oferite, cît și la rezultatul final al 

activității economice. 

 Existența unui sistem financiar-bancar ramificat, dezvoltat și sigur, apt pentru gestiunea și 

regularea masei monetare aflate în circulație. 

 Statul în mod democratic vegheză respectarea regulilor pieții, complectînd în anumite situații 

mecanismul economiei de piață de organizare și reglementare a activității economice. 

 Atitudini și comportamente specifice atît pentru producîtor cît și consumator.  

În prezent, activitatea economică se află sub influenţa simultană a unui ansamblu de factori, cu 

acţiune directa şi indirecta. Fiecare factor de influiență a activității economice acţionează concomitent prin 

trei dimensiuni: cantitativă, calitativă şi structurală. Dintre aceştia putem distinge două categorii mari: 

 factori ce sunt implicaţi direct în procesul de producţie şi generează creşterea economică:  munca, 

factorul material (resursele naturale şi echipamentele de producţie) la care se adaugă progresul tehnic; 
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 factori cu acţiune mediată / indirectă, care au rol de catalizator pentru naşterea şi combinarea 

factorilor nemijlociţi, sau, eventual, pot frâna această activitate. În această categorie se includ: factorii 

ştiinţifici, culturali, politica administrativă; politica economică, care, la rândul ei, cuprinde: politica 

acumulării, a investiţiilor, cea financiară, monetară, bugetară şi cea fiscală; capacitatea de absorbţie a pieţei 

interne; schimburile internaţionale etc. 

Totalitatea relaţiilor dintre factorii direcţi, indirecţi şi creşterea economică pot fi exemplificate prin 

figura ce urmează. 

 
Figura 1. Factorii de influenţă şi condiţionare a activității și  creşterii economice 

Sursa: Elaborat de autor  

 

După opiniile specialiştilor, factorul cel mai important al activității economice îl constituie 

„capitalul uman” adică totalitatea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale rezultate din procesul 

educaţional, fiind urmat de factorul material, ce cuprinde resursele naturale atrase în procesele productive, 

tehnicile şi tehnologiile acumulate în decursul timpului, și de progresul tehnico-științific. 

Necătînd, la aceste afirmații bine argumentate din punct de vedere teoretic și practic, totuși, la 

sfîrșitul sec.  XX  și începutul secolul XXI, tot mai accentuat, se scoate în evidență că: - o influiență decisivă 

asupra procesului de organizare și dezvoltare economică o are așa zisa sferă politică, anume  ea 

condiționează și determină în prezent ritmul dezvoltării economce, precum și efectele sociale rezultate din 

acest trend, mai ales pentru țările mici, a căror dezvoltare social - economică nu poate fi concepută 

independent, fără o modelare din exterior, din partea marilor puteri militare și economice ale lumii. 

Atunci cînd vorbim de politică, ca elemnt definitoriu, cu impact asupra sistemului social, se poate de 

menționat că, nu este alt ceva decît, știința și practica de guvernare a unui stat; sferă de activitate social-

istorică ce cuprinde relațiile, orientările și manifestările care apar între partide, între categorii și grupuri 

sociale, între popoare etc. în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.; orientare, 

activitate, acțiune a unui partid, a unor grupuri sociale, a puterii de stat etc. în domeniul conducerii 

treburilor interne și externe; ideologie care reflectă această orientare, activitate, acțiune [3]. 

Apărută treptat, pe parcursul dezvoltării colectivității umane, politica, s-a evidențiat în perioada 

apariției inegalităților sociale din colectivitate, referitoare la caracterul colectiv al muncii și caracterul 

individual, privat al însușirii rezultatelor activității economice. Această tendință, a creat premise favorabile 

de apariție a opoziției din partea unor membri ai societății, dînd naștere luptei dintre cei ce au și cei ce vor să 

aibă, fiecare parte intenționînd să creeze raporturi favorabile pentru sineînșăși prin intermediul diferitor 

categorii de forțe cum ar fi: - militare, economice, religioase, culturale etc.   

 

Discuții 

Politica și economia joacă un rol vital în viața societății moderne și a indivizilor care o alcătuiesc, 

din simplul motiv că aceste două componenete nu se pot dezvolta separat, unilateral, ele avînd o influiență și 

o interacțiune directă una asupra alteia, iar baza necesară  ce argumemntează necesitatea  studiului  
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interacțiunii politicii și economiei este dată de amploarea efectelor factorilor decizionali din sfera politicului, 

asupra tendinței și ritmului dezvoltării economice de la sfîrșitul secolului XX – începutul secolului XXI. 

Anul 2021 a fost o perioadă de redresare pentru economia globală după șocul pandemiei. Începutul 

vaccinării în masă a oamenilor împotriva coronavirusului, relaxarea restricțiilor de carantină și programele 

de stimulare pe scară largă într-un număr de state au reînviat cererea globală a consumatorilor și au reluat 

activitatea întreprinderilor. 

Conform rezultatelor anului în curs, volumul produsului intern brut mondial ar putea crește imediat 

cu 5,6%. La această concluzie au ajuns în decembrie experții de la Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică. Anterior, o prognoză similară a fost prezentată de specialiștii Băncii Mondiale. 

Potrivit creditorilor mondiali, rata de creștere a PIB-ului global după recesiune va fi cea mai mare din ultimii 

80 de ani. Astfel, economia ar trebui să-și revină din efectele COVID-19 mai repede decât după cel de-al 

Doilea Război Mondial și criza financiară din 2008. În același timp, dacă la începutul anului 2021 procesele 

de redresare în lume mergeau într-un ritm constant, dar până la sfârșitul anului dinamica a început să 

încetinească. Acest fapt se atribuie apariției de noi tulpini de coronavirus și incapacității de a asigura 

vaccinarea rapidă a populației de pretutindeni.  

Astfel, potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), următorul val al pandemiei și răspândirea 

tulpinii omicron au crescut incertitudinea cu privire la perspectivele de viitor ale economiei globale. În 

același timp, situația este și mai agravată de creșterea inflației în lume. Unul dintre motivele creșterii 

prețurilor mondiale a fost perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare. Acest punct de vedere, este 

evidențiat de o serie publicații de specialitate, potrivit cărora, ca urmare a consecințelor pandemiei, costul 

transportului de mărfuri a început să crească rapid și s-a format o lipsă a unui număr de mărfuri în lume, cum 

ar fi  de exemplu, semiconductori și componente electronice, produse farmaceutice etc. De asemenea, 

măsurile de stimulare ale statelor pentru a sprijini economiile naționale au avut un impact suplimentar asupra 

inflației mondiale.  

În 2020-2021, pentru a combate efectele pandemiei, multe bănci centrale au scăzut ratele dobânzilor 

și au început să imprime bani și să injecteze fonduri în sistemele financiare ale țărilor lor. Pomparea de bani 

în economii a făcut posibilă accelerarea procesului de redresare, dar ulterior s-a transformat într-o creștere a 

prețurilor, fenomen ce sa reflectat și asupra creșterii în grabă a prețurilor la gaze la nivel mondial. Situația a 

fost cel mai vizibilă în Europa, unde o creștere bruscă a prețurilor carburanților a dus la o creștere de nouă ori 

a costului energiei electrice și la falimentul unui număr de întreprinderi.  

Dacă în ianuarie, cotațiile burselor de gaze pe piața europeană au fluctuat în jurul a 230 de dolari la 

1.000 de metri cubi, atunci la jumătatea lunii decembrie, valoarea s-a apropiat pentru scurt timp de 2.200 de 

dolari la 1.000 de metri cubi – pentru prima dată în toată perioada de observație, ajungînd la moment la o 

valoare de 1200 USD. Principalul motiv pentru creșterea prețurilor, ar fi lipsă acută de combustibil în 

Uniunea Europeană. Redresarea rapidă a economiei, condițiile meteorologice nefavorabile și problemele cu 

sursele de energie regenerabilă au dus la o creștere semnificativă a cererii de gaze. În acest context, rezervele 

de combustibil au început să scadă constant. Situația s-a înrăutățit după reducerea furnizării de gaze naturale 

lichefiate. A devenit mai profitabil pentru marile state producătoare să exporte combustibil în Asia, și nu în 

Europa. 

Pe lîngă aceste constatări și evenimente din punct de vedere economic, pe plan internațional, trendul 

de evoluție a dezvoltării social-economice a statelor a fost și este influiențat pînă în prezent și de tensiunile 

dintre două mari puteri militare și economice cum ar fi Rusia și NATO. 

În martie 2014, relațiile dintre Rusia și NATO au escaladat din cauza anexării Crimeei la Rusia. 

Secretarul general al NATO, a descris aceste evenimente drept o amenințare la adresa suveranității Ucrainei 

și a securității europene[4]. În 2015-2017, activitatea militară a Alianței Nord-Atlantice în apropierea 

granițelor Rusiei a crescut semnificativ și a început o prezență avansată extinsă a forțelor armate combinate 

ale NATO pe teritoriul statelor baltice - Lituania, Letonia și Estonia. Aceste acțiuni, au condiționat 

concentrarea de trupe ruse la hotarul de est a Ucrainei și escaladarea relațiiilor între Rusia și statele membre 

ale NATO.  

Ca urmare a celor constatate, se poate de evidențiat că aceste tendințe au avut și au un impact direct 

asupra cursului de dezvoltare economico-socială și din Republica Moldova. 

Anul 2021 a fost, pentru Republica Moldova, un an de continuare a turbulențelor globale generale, 

care a fost inițiată și alimentată de pandemia de coronavirus. Atâta timp cât nu există lumină la capătul 

tunelului, se poate de realizat o revizuire a evoluției social-economice, în scopul amintirii a  ceea ce  s-a 
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întâmplat cu economia moldovenească în ultimul an. Din păcate, s-a dovedit că în unele zone situația de la 

sfârșitul anului a repetat-o pe cea de la început. Multe dintre promisiunile guvernării au fost uitate cu succes, 

iar schimbările care au început, au fost încetinite chiar de la începutul realizării lor. 

 

Tabelul 2. Evoluția indicatorilor macroeconomici, 2016 – 2020. 

Indicatori / Perioade 
Unit. 

măsură 

Perioade 

2016 2017 2018 2019 2020 

PIB nominal mii lei 160814564 178880890 192508553 210378059 205432298 

PIB fizic / anul 

precedent 
% 104,4 104,7 104,3 103,7 92,6 

Deflatorul PIB % 105,7 106,3 103,2 105,4 105,4 

IPC % 106,4 106,6 103 104,8 103,8 

Sursa: Elaborat de autor, [5] 

 

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 160814564 mii 

lei în 2016 a PIB-ului la 205432298 mii lei în 2020, 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, tendințe negative ale dezvoltîrii social-economce a RM, care pot fi argumentate de: - 

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) Existența unui sistem politic și a unei clase politice bolnave, neviabile și necapabile de a face 

față noilor condiții de dezvoltare economică și socială în care s-a pomenit Republica Moldova de la obținerea 

independenței pînă în prezent. 

 

Tabelul 3. Evoluția numărului persoanelor milionare din RM, 1990 – 2020. 

Nr. Ani Nr. persoane Rata de creștere, % 

1 2020, din care 2962 17,77 

 1 – 3 mil. 2242  

 3 – 6 mil. 449  

 6 – 11 mil. 15  

 Peste 11 mil.  705  

2 2019 2515 42,89 

3 1990 - 2018 1760 - 

Sursa: Elaborat de autor, [6,7] 

 

Acest ultim aspect, după părerea mea, a avut și are pînă în prezent rolul decisiv în insuccesul 

dezvoltării social – economice pe care la înregistrat Republica Moldova pînă în prezent. Încă de la declararea 

independenței, clasa politică autohtonă a identificat activitatea dată ca o posibilitate de urmărire și atingere a 

propriior interese personale și crearea unuor surse sigure de obținere a veniturilor și îmbogățirilor ilicite. Fapt 

argumentat de unele tendințe sociale referitoare la explozia fără precedent a numărului de persone milionare 
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care au fost înregistrate pe parcursul perioadei date în Republica Moldova, precum și a cartierelor și a caselor 

de lux în care condițiile de trai sunt cu totul rupte de la realitatea reală pe care o trăiește marea parte a 

populației Republicii Moldova, de numărul de întreprinderi private care aparțin acestor persoane și care 

crează niște situații de monopol în diferite domenii cheie ale statului.  Astfel conform datelor Serviciului 

Fiscal de Stat al Republicii Moldova și a informațiilor preluate și difuzate de presa de cercetare din stat [6, 7] 

putem constata  următoarele. 

Conform datelor din tabel, în perioada fiscală a anului 2020, au fost inregistrate circa 2962 persoane 

milionare, față de 2515 persoane în 2019, ceea ce reprezintă o creștere de circa 17,77 la sută. O creștere 

semnificativă a numărului persoanelor milionare din Republica Moldova, timp de un an a fost inregistrată în 

anul 2019 față de 2018, cu circa 50 la sută, de la 1760 personae în 2018 la 2515 persoane în 2019.  

Venitul total obținut de persoanele date este de 9,6 miliarde de lei, cea mai mare sumă declarată fiind 

de 339,67 milioane lei, iar cea mai tînără persoană are 18 ani. 

Este o situație fără precedent, de genocid social,  după părerea mea. Unde este realitatea și echitatea 

socială a reformelor economice și sociale realizate de actorii politici naționali pe parcursul a 22 de ani, în 

condițiile cînd marea parte a populației se confruntă cu probleme grave de existență, trăiesc la limita sărăciei 

și sunt nevoiți să emigreze peste hotare pentru a se întreține, se ruinează localitățile rurale moldovenești  iar 

marea parte a angajaților și instituțiilor de stat fac față cu greu cerințelor de existență, să se înregistrege un 

număr atît de mare de persoane cu venituri gigantice, de peste un milion de lei cîștiguri. Absurd este faptul că 

aceste tendințe au fost artificial create de către actorii politici de la noi din republică, deoarece marea parte a 

acestor persoane milionare, fie reprezintă însăși persoanele care alcătuiesc sau au alcătuit clasa politică, fie 

reprezintă așa zișii Businessmeni de succes, adică persoanele apropiate celor cu funcții de decizie de la 

diferite niveluri ierarhice din țară.  

Acest fapt, ne impune să ne gîndim, că așa zisele reforme, atît social cît și economice, în acești 22 de 

ani,  au fost realizate de fapt în scopul atingerii intereselor personale și de grup. Din acest motiv, marea parte 

a reformelor realizate de guvernările statului Moldav au un caracter haotic, neclar fără anumite finalități 

concrete, reale, măsurabile în timp. O astfel de organizare haotică a reformelor o reprezintă și Programul 

Pămînt, realizat în sectorul agricol, precum și reformele de privatizare a întreprinderilor industriale 

existente în anul 1990. La moment nimeni nu este responsabil de greșelile și fărădelegile care au fost comise 

de factorii de decizie a acestor reforme, greșeli cu impact vital și decisiv asupra modelului de dezvoltare 

economică și socială a Republicii Moldova (degradare economică și socială, reducerea natalității, migrare 

în masă a populației, diferențierea populației în săraci și bogați, dispariția satelor moldovenești și nu mai 

vorbim de celelate subsisteme sociale cum ar fi: - sănătatea, învățămîntul, apărarea etc.) 

O altă latură a influienței negative a politicului asupra dezvoltării social-economice moldovenești, în 

condițiile sus menționate, constituie:  

 procesul de manipulare a opiniei populației, referitoare la destinul istoric al Republicii 

Moldova, pentru acapararea de electorat și orientarea procesului de dezvoltare economică și socială a țării fie 

spre directiva estică (Rusia) sau vestică(UE). Idifernt însă de direcția acceptată, rezultatul acestor orientări a 

fost unul și același, adică atingerea intereselor personale, fără a ține comnt de necesitățile reale ale țării. 

 crearea de instituții publice, absolut inutile pentru gestiunea mecanismului social și economic 

din republică, cum ar fi: - ANRE, ANACEC etc. 

 Crearea unor partide politice pe principiului de SRL , cu un lider recunoscut, fără obiective 

reale proprii unei doctrine politice, a căror existență este de durată scurtă, de moment și dispar odată cu 

dispariția liderului care a format formațiunea politică. Astfel de partide politice, au dezamăgit și dezamăgesc 

încontinuare populația Republicii Moldova, nu pot crea un cadru legislativ viabil pentru econonia  țării și nu 

pot promova niște viziuni reale pentru dezvoltarea optimă social și economică a statului. Ele sunt bazate pe 

interese personale din acest motiv și deciziile și acțiunile lor sunt foarte ușor de influiențat și de modificat, 

fie de niște forțe interne (Businessmanii de succes) sau de forțe externe (Rusia, Uniunea Europeană, NATO 

etc.). 

 Existența unor prevederi legale care stimulează crearea de partide în scopuri personale, ne 

referim la procesul de subvenționare a partidelor politice din partea statului.  

Conform regulamentului privind finanțarea partidelor politice: partidele politice au dreptul să 

primească anual subvenții de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale,  cuantumul 

subvențiilor destinate finanțării partidelor politice se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală 

constituind 0,1% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv [8].  
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Tabelul 4. Subvenții de stat pentru partidele politice, 2014 – 2021. 

Indicatori Anul  2014 Anul  2017 Anul  2021 

Partidul Socialiștilor 4,3 mil 4,4 mil 8,5 mil 

PAS - - 6,6 mil 

Partidul Democrat 3,3 mil 4,3 mil 6,5 mil 

Platforma Demnitate și Adevă - 0,2 mil 4,1mil 

Partidul Șor - - 3 mil 

Partidul Nostru - - 2,2 mil 

Partidul Comuniștilor 3,7 mil 3,7 mil - 

Partidul Liberal 2,1 mil 2,1 mil - 

Restul partidelor 6,5 mil 5,3 mil 3,1 mil 

Total resurse, lei 19,9 mil, sau 0,015 

% din PIB 

20 mil sau 0,011 % 

din PIB 

34 mil sau 0,019 % 

din PIB, Tr. III 

Sursa: Elaborat de autor după [9] 

 

Astfel conform comunicatelor Comisiei Electorale Centrale s-a stabilit cuantumul subvențiilor în 

conformitate cu norma legală, care prevede că doar 15 la sută din suma subvențiilor este calculată reieșind 

din performanțele partidelor obținute în alegerile prezidențiale. Restul sumei se calculează în funcție de 

rezultatele obținute la alegerile parlamentare, cele locale și numărul de femei și tineri aleși pe listele 

formațiunii politice.  

Analiza informațiilor din tabelul 4, ne oferă posibilitatea creării unei viziuni asupra banilor cheltuiți 

de stat doar pentru procesul de activitate a partidelor politice, în scopul creării unei echități și a dreptului la 

șanse egale de practicare a activității politice în țară.  

Aici apare întrebarea: -  necesității unui astfel de mecanism ?  

De ce statul trebuie să cheltuie sursele sale bugetare, care ar putea fii direcționate spre alte necesități 

și domenii strategice, mai ales în situații de criză și instabilitate economică. Ori practica a demonstrat, că 

adevăratele partide, de durată, viabile care întradevăr reprezintă viziunea populației din societate, au existat 

de la sine, cu surse prorpii fără a fi finanțate de către stat. 

 

Concluzii  

Din cele analizate, se poate de concluzionat că,   la sfîrșitul sec.  XX  și începutul secolul XXI, tot 

mai accentuat, se scoate în evidență că: - o influiență decisivă asupra procesului de organizare și dezvoltare 

economică o are așa zisa sferă politică, anume  ea condiționează și determină în prezent ritmul dezvoltării 

economce, precum și efectele sociale rezultate din acest trend, mai ales pentru țările mici, a căror dezvoltare 

social - economică nu poate fi concepută independent, fără o modelare din exterior, din partea marilor 

puteri militare și economice ale lumii. 

Atunci cînd vorbim de politică, ca elemnt definitoriu, cu impact asupra sistemului social, se poate de 

menționat că, nu este alt ceva decît, știința și practica de guvernare a unui stat; sferă de activitate social-

istorică ce cuprinde relațiile, orientările și manifestările care apar între partide, între categorii și grupuri 

sociale, între popoare etc. în legătură cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.; orientare, 

activitate, acțiune a unui partid, a unor grupuri sociale, a puterii de stat etc. în domeniul conducerii 

treburilor interne și externe; ideologie care reflectă această orientare, activitate, acțiune [3]. 

Apărută treptat, pe parcursul dezvoltării colectivității umane, politica, s-a evidențiat în perioada 

apariției inegalităților sociale din colectivitate, referitoare la caracterul colectiv al muncii și caracterul 

individual, privat al însușirii rezultatelor activității economice. Această tendință, a creat premise favorabile 

de apariție a opoziției din partea unor membri ai societății, dînd naștere luptei dintre cei ce au și cei ce vor să 

aibă, fiecare parte intenționînd să creeze raporturi favorabile pentru sineînșăși prin intermediul diferitor 

categorii de forțe cum ar fi: - militare, economice, religioase, culturale etc.   

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 160814564 mii 

lei în 2016 a PIB-ului la 205432298 mii lei în 2020, 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, tendințe negative ale dezvoltîrii social-economce a RM, care pot fi argumentate de: - 
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d) 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. 

e)  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. 

f) Existența unui sistem politic și a unei clase  politice bolnave, neviabile și necapabile de a 

face față noilor condiții de dezvoltare economică și socială în care s-a pomenit Republica Moldova de la 

obținerea independenței pînă în prezent. 

Acest ultim aspect, după părerea mea, a avut și are pînă în prezent rolul decisiv în insuccesul dezvoltării 

social – economice pe care la înregistrat Republica Moldova pînă în prezent. 
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Rezumat. La nivelul administraților guvernamentale, necesitățile care apar, în scopul unei bune 

gestionări a situațiilor, sunt satisfăcute prin intermediul achizițiilor publice. La nivel mondial, de ceva timp, 

principala direcție a administrațiilor guvernamentale este asigurarea sustenabilității proceselor, și inclusiv, 

și a achizițiilor publice. Tot mai des, organizațiile din sectorul public la nivel internațional răspund prompt 

la încurajarea de a utiliza achizițiile sustenabile. Scopul acestei lucrări este de a aborda achizițiile publice 

din perspectiva durabilă și de a identifica eficiența acestui proces. Temeiurile  juridice  de  efectuare  a 

achiziţiei  de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului din contul banilor publici, sunt 

reglementate în Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi alte acte normative. 
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Abstract. At the level of public administration, emerging needs for managing the situation are met 

through public procurement. On a global scale, for some time now, the main activity of public 

administrations has been to ensure the sustainability of processes, including public procurement. 

Increasingly, public sector organizations internationally are responding quickly to encouraging the use of 
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sustainable procurement. The purpose of this article is to approach public procurement from a sustainable 

development point of view and determine the effectiveness of this process. The legal basis for the 

procurement of goods, works and services for the needs of the state at the expense of public funds is 

regulated by Law No. 131 of July 3, 2015 on public procurement and other regulatory legal acts. 

Key words: procurement, public procurement, sustainable public procurement, sustainable 

development, green public procurement 

 

Introducere  

Pentru a satisface necesităţile statului, administraţia publică locală şi centrală, efectuează achiziţii 

publice de mărfuri, lucrări şi servicii. Astfel, în anul 2021 consumurile/cheltuielile administrației publice au 

crescut cu 0,4% și al cărui volum s-a majorat cu 2%, constituind 16,6% din PIB. 

Achiziţia publică reprezintă  procurarea  de mărfuri,  lucrări  şi  servicii pentru  necesităţile statului 

cu bani publici în orice mod neinterzis de lege.  

Temeiurile  juridice  de  efectuare  a achiziţiei  de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile 

statului din contul banilor publici, sunt reglementate în Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice şi alte acte normative. 

La ora actuală, organismele publice sunt încurajate să achiziționeze mărfuri, lucrări şi servicii în mod 

durabil, să își reducă amprenta socială și de mediu, pentru a stimula sustenabilitatea în sectorul public. Prin 

aceste abordări, organismele publice pot contribui la eradicarea sărăciei, degradării mediului înconjurător, 

epuizării resurselor și schimbărilor climatice[2].  

Cu toate că la nivel internațional au fost instituite diverse organisme specializate, precum 

Departamentul pentru Mediu, Alimentație și Afaceri Rurale  și Comisia Europeană, putem remarca un nivel 

relativ scăzut al cercetărilor care au abordat durabilitatea achiziții publice în contextul sectorului public[11, 

p. 127-138].   

 

Metodologia cercetării  

Lucrarea sintetizează abordătile teoretice ale conceptului de achiziție publică și achiziție publică 

durabilă, precum și evidențiază diferențele de conținut dintre noțiunile de achiziție publică durabilă și 

achiziție publică ecologică/verde. Au fost cercetate și analizate abordările europene și internaționale cu 

privire la specificul achizițiilor publice durabile și părțile ei componente, precum și au fost trecute în revistă 

și bunele practici ale Republicii Moldova în acest domeniu.  

 

Rezultate  

Achiziția, conform DEX, reprezintă o formă de comerț care constă în procurarea de produse 

(agroalimentare) sau de materiale (pe calea unor contracte speciale), deci putem menționa că achiziția este 

procesul de cumpărare de bunuri și servicii de către o entitate publică sau privată pentru a satisface o nevoie 

specifică. 

Achiziția publică, potrivit  art. 1 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice,  

semnifică procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau mai 

multor autorităţi contractante sau semnifică „achiziția de bunuri și servicii de către guvern sau organizațiile 

din sectorul public”[10, p.123-143] și este una din activitățile economice cheie ale activiităților 

guvernamentale. În ciuda faptului că acest proces a existat dintotdeauna, achizițiile publice au devenit abia 

relativ recent subiectul unor importante cercetări academice[3, p.851-881], care au susținut că achizițiile 

publice reprezintă un instrument politic important care poate ajuta la realizarea de rezultate în societate și 

care sunt în concordanță cu obiectivele politice mai vaste. 

Domeniul achizițiilor publice la nivelul Republicii Moldova are o perioadă de dezvoltare de 

aproximativ 25 de ani, luînd în considerare că prima lege privind achizițiile publice a fost adoptată în anul 

1997. Cadrul legislativ și normativ național, precum și practicile au evoluat considerabil, ca pe parcursul 

acestor ani, să se observe cum principiile transparenței, concurenței, nediscriminării au adus beneficii 

bugetului de stat prin economisirea banului public. Astfel, este de responsabilitatea fiecărui stat, iar 

Republica Moldova nu este o excepție, să pună în uz aceleași principii general aplicabile pentru achizițiile 

publice ținînd cont de factorii de mediu cu introducerea componentei durabile în procesul de achiziție 

publică pentru a reduce impactul asupra mediului înconjurător[1, p.2]. 

Conceptul de achiziții publice durabile este unul relativ recent intrat în uzanța de specialitate, dar tot 
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mai prezent, atât la nivel legislativ, cît și în practica procesului de achiziție. 

La nivel mondial şi european, datorită schimbărilor geopolitice şi social-economice, a devenit o 

preocupare majoră modalitatea de dezvoltare continuă a speciei umane, fără a afecta relaţia om-natură. 

Această preocupare s-a accentuat prin interesul deosebit din partea organelor internaţionale şi europene, în a 

doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI, prin organizarea de conferinţe internaţionale şi 

mese rotunde, care au generat în final un nou concept de Dezoltare Durabilă[9, p. 388-394]. 

Importanţa modalităţii de dezvoltare continuă a speciei umane, fără a afecta relaţia om-natură şi 

confirmarea seriozităţii problemei la nivel global este accentuată şi de Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare în anul 1987 prin publicarea unui raport, intitulat „Viitorul nostru comun”[7]. Punctul de vedere 

promovat de acest raport este cel al unei dezvoltări durabile(sustainable developement), definită ca 

reprezentînd dezvoltarea care asigură satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea de a 

satisface necesităţile generaţiilor viitoare [6, p.425]. 

Dezvoltarea durabilă implică o abordare sistemică a fenomenelor, asigurarea coerenţei dintre 

subsistemele economic, social, tehnologic şi ambiental, astfel încît să fie satisfăcute, în egală măsură, nevoile 

generaţiilor prezente şi viitoare[8]. Acest lucru este posibil, numai dacă, se ţine o strictă evidenţă, în timp şi 

spaţiu, a următorilor factori şi a relaţiilor ce se generează între ei: resursele naturale şi mediul înconjurător, 

populaţia, poluarea, producţia agricolă şi industrială. 

Consacrarea definitivă, la nivel internaţional, a acestui nou model de dezvoltare, a fost asigurată de 

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio, din 1992, denumită şi primul „Summit al 

Pămîntului”. Scopul declarat al Conferinţei a fost acela al elaborării de strategii şi programe concrete de 

acţiune, care să faciliteze protecţia mediului înconjurător în toate ţările, în contextul promovării unei 

dezvoltări durabile[4, p.6]. 

La nivel european şi mondial, au continuat studiile referitor la noul concept de dezvoltare durabilă, 

astfel, într-un interval de timp relativ scurt, multe state ale lumii şi-au reorientat direcţiile de dezvoltare către 

o politică pe termen mediu şi lung. Această atitudine a fost luată şi de autorităţile din Republica Moldova, 

cînd, a semnat Declaraţia Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare(1995)  şi „s-a angajat să se includă 

nemijlocit în procesul de tranziţie la modelul de dezvoltare durabilă, la elaborarea şi implementarea 

strategiilor şi planurilor de acţiuni naţionale corespunzătoare acestei opţiuni”. În planul achizițiilor publice 

putem menționa că Republica Moldova s-a angajat să întrperindă toate măsurile necesare pentru liberalizarea 

comerțului și deschiderea reciprocă a piețelor de achiziții, precum și reformarea sistemului național de 

achiziții publice prin alinierea treptată la standardele europene și internaționale. Astfel, aceste prevederi sunt 

trecute în Acordul de Asociere RM-UE, în anul 2014 și Acordul Achizițiilor Publice al Organizației 

Mondiale a Comerțului, ratificat de Republica Moldova în anul 2016. 

Deși nu există o definiție universal acceptată a achizițiilor publice durabile, există totuți, o distincție 

clară între achizițiilor publice durabile și achizițiile publice ecologice. 

Achizițiile responsabile din punct de vedere ecologic sau „verzi” reprezintă selecția de produse și 

servicii care minimizează impactul asupra mediului. Este necesar ca la nivelul unei companii sau organizații 

să se efectueze o evaluare a impactul unui produs asupra mediului în toate etapele ciclului de viață. Aceasta 

înseamnă luarea în considerare a costurilor de mediu legate de asigurarea materiilor prime și de fabricație, 

transport, depozitare, manipulare, utilizare și eliminarea produsului. 

Pe lângă preocupările de mediu, achizițiile durabile încorporează și considerații sociale. Așa cum a 

fost definită de grupul operativ pentru achiziții durabile din Regatul Unit, achizițiile durabile sunt un proces 

„prin care organizațiile își satisfac nevoile de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-un mod care atinge un 

raport calitate-preț pe o viață întreagă în ceea ce privește generarea de beneficii nu numai organizației, ci și 

societății și economiei, minimizând în același timp daunele aduse mediului”[5]. 

Considerațiile de mediu ar putea include: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluanților 

atmosferici; îmbunătățirea eficienței energetice și a apei; deșeuri reduse și sprijin pentru reutilizare și 

reciclare; utilizarea resurselor regenerabile; reducerea deșeurilor periculoase; și substanțe toxice și 

periculoase reduse. 

Considerațiile sociale ar putea include: egalitatea de gen și etnică; eradicarea sărăciei; si respect 

pentru standardele de bază ale muncii. 

Deci din cele enunțate mai sus, putem conclude că atît bunurile, cît și serviciile sau lucrările durabile 

au următoarele caracteristici comune: 

 Eficiența energetică și a resurselor de apă; 



 
 

48 

 Durata de viațî mai lungă; 

 Conținut cît mai redus de materiale periculoase; 

 Ambalaje și deșeuri reduse; 

 Capacitate sporită de reciclare. 

 

Concluzii  

În concluzie putem afirma că autoritățile guvernamentale din Republica Moldova întreprind măsuri 

în vederea alinierii standardelor și cerințelor ce vizează domeniul achizițiilor publice la ceea ce numim 

sustenabil sau durabil, astfel prin Strategia națională de dezvoltare Moldova 2020, a fost abordată 

dezvoltarea economică verde, promovarea dezvoltării durabile, asigurarea unei guvernări mai bune prin 

integrarea și fortificarea aspectelor protecției mediului în toate domeniile, continuînd cu Strategia națională 

de dezvoltare Moldova 2030, care prevede ca autoritățile să abiliteze tinerii antreprenori prin programe de 

consiliere tehnică și suport financiar, prin instituirea unui mecanism prin care să ofere acces la piața 

achizițiilor publice. 

La moment Republica Moldova nu are o strategie dedicată nemijlocit achizițiilor publice durabile, 

dar se aplică principiile generale ale bunei guvernări, fapt confirmat prin existența și funcționalitatea 

Agenției Achiziții Publice, și a multitudinilor de proiecte îndreptate spre dezvoltarea acestui domeniu. 
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Rezumat. Orice activitate economică se bazează pe resursele de care dispune, deoarece, 

actualmente, anume resursele hotărăsc totul. Dar, dacă analizăm care dintre resursele prezente într-un 

proces economic produc în cea mai mare parte profit, în acest caz ajungem la concluzia că resursele 

materiale, financiare ori tehnice nu sunt cele mai semnificative. Cele mai importante și cu cel mai mare 
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potențial economic și de creștere a profitului rămân a fi resursele umane. Succesul economic a unui stat, 

adică succesul economiei naționale, depinde în mare parte de modul în care se comportă forța de muncă, de 

nivelul de educație a acesteia, de participarea la procesele economice și nu numai, precum și de tipul și 

metodele managementului care se aplică pentru antrenarea acestei forțe în viața economică.  

Cuvinte cheie: forță de muncă, populație ocupată, șomaj. 

 

Abstract. Any economic activity is based on the resources at its disposal, because, currently, it is the 

resources that decide everything. But, if we analyze which of the resources present in an economic process 

produce mostly profit, in this case we come to the conclusion that the material, financial or technical 

resources are not the most significant. The most important, and with the greatest economic and profit growth 

potential remain human resources. The economic success of a state, the success of the national economy, 

depends largely on the way the workforce behaves, its level of education, participation in economic 

processes and more, as well as the type and methods of management that are applied to the training of this 

force in economic life. 

Key words: labor force, employed population, unemployment. 

 

 

Introducere 

Încă din cele mai vechi timpuri s-a constatat că averea și bogăția unei națiuni depinde de 

cointeresarea populației de a fi antrenată în câmpul muncii, de nivelul de instruire și calificare, de 

profesionalismul acesteia. Din aceste considerente, la nivel global, se percepe că statul este acel participant al 

vieții economice, care trebuie să acorde cea mai mare atenție și să dea dovadă de o implicare enormă în 

pregătirea și gestionarea la nivelul corespunzător, din punct de vedere profesional, a forței de muncă. În 

același timp, în acest proces trebuie să fie implicate nu doar autoritățile centrale, dar și cele regionale și 

locale.  

Pentru început este necesar de menționat că forța de muncă în Republica Moldova este formată din 

totalitatea populației apte de muncă, și anume toți acei care sunt cuprinși între vârsta de peste 15 ani aflați în 

câmpul muncii și cei care încă nu au un loc de muncă, dar insistent îl caută [8]. 

 

Rezultate 

Pentru a percepe care sunt tendințele de perspectivă a forței de muncă din Republica Moldova, inițial 

ne vom referi la analiza datelor statistice, după anumiți indicatori, pentru a conștientiza care este situația la 

moment. 

Primul set de indicatori analizați, care ne oferă un tablou de ansamblu a situației, este dinamica 

populației active a Republicii Moldova după participarea la activitatea economică, pe o perioadă de cinci ani 

și anume în intervalul anilor 2017-2021. 

 

 
Figura 1. Dinamica forței de muncă a Republicii Moldova după participarea la 

activitatea economică, perioada 2017-2021 

Sursa:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Brevi

ar_2021_rom.pdf 

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Breviar_2021_rom.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Breviar_2021_rom.pdf
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Din figura prezentată mai sus observăm că populația Republicii Moldova pe parcursul perioadei în 

cauză - scade. Dacă la începutul anului 2017 avem o populație de 2779,9 mii persoane, atunci la sfârșitul 

anului 2021 aceasta constituie doar 2597,1 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere a acesteia de 182,8 mii 

persoane, ori o reducere a populației pe parcursul a ultimilor cinci ani cu 6,57%, sau cu 1,3% anual. Cu alte 

cuvinte, Republica Moldova pierde anual 1,3% din populația sa. Concomitent cu descreșterea populației, 

deasemenea se micșorează și numărul populației active pe parcursul acestor cinci ani. Aceasta înregistrează o 

cifră absolută de 128,4 mii persoane, sau de 12,84%. Această cifră ne denotă faptul că Republica Moldova în 

această perioadă pierde anual câte 2,56% din brațele de muncă, fără a concretiza că în anul 2018 avem o 

creștere față de anul 2017, iar anul 2021 înregistrează de asemenea o creștere față de anul 2020. În aceste 

date sunt atât momente obiective, de exemplu pandemia Covid-19, cât și momente subiective. Dar cert 

rămâne faptul că Republica Moldova pe o perioadă de cinci ani înregistrează pierderi în ceea ce privește 

brațele de muncă, anume acea categorie a populației care ar putea să contribuie la dezvoltarea industriei, 

agriculturii, comerțului ș.a.m. În paralel cu cei doi indicatori scade și cifra populației ocupate, cu 117,6 mii 

persoane, ori cu 13,94%, ceea ce reprezintă o descreștere de aproximativ 2,8% anual. Unicul indicator 

pozitiv în această perioadă este micșorarea numărului șomerilor de la 39 mii persoane la 28,2 mii persoane, 

adică aproximativ cu 10 mii persoane, cifră ce reprezintă o descreștere de aproximativ 25% pe parcursul a 

cinci ani, un indicator ce este foarte semnificativ pentru Republica Moldova.   

Din cele menționate anterior putem constata că toți indicatorii analizați în figura de mai sus sunt în 

descreștere. Această situație creează o atmosferă de descurajare a populației rămase în țară, totodată în rândul 

acesteia, adică a populației, bântuie un disconfort moral și psihologic.  

Al doilea set de astfel de indicatori care trebuie analizați, este repartizarea populației ocupate a 

Republicii Moldova pe tipuri de activități economice, pe o perioadă de patru ani și anume în intervalul anilor 

2017-2020.  

 

 
Figura 2. Repartizarea populației ocupate a Republicii Moldova pe tipuri de activități, 

perioada 2017-2020 

Sursa:https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Brevia

r_2021_rom.pdf 

 

În urma analizei în ceea ce privește repartizarea populației ocupate a Republicii Moldova pe tipuri de 

activități, pe perioada a patru ani, putem constata cu siguranță că cel mai mult a avut de suferit domeniul 

agricol, domeniu ce constituie ramura de bază a economiei țării noastre. Dacă în anul 2017 în acest domeniu 

erau angajați 341 mii persoane, iar în anul 2018 avem o creștere de până la 389 mii persoane, atunci în anul 

2020 au rămas doar 176 mii persoane, deci pe parcursul următorilor doi ani, s-a redus numărul angajaților în 

acest domeniu cu 213 mii persoane față de anul 2018, ori cu 54,75%. Cu alte cuvinte numărul populației 

angajate în domeniul agricol a scăzut cu mai bine de două ori. În schimb s-a mărit numărul de angajați în 

domeniul administrației publice, învățământ, sănătate cu 10 mii persoane, în domeniul construcției, cu 17 mii 

persoane, în domeniul industriei - cu 14 mii persoane, în domeniul transporturi, depozitare, informații și 

comunicații – cu 7 mii persoane. Deci din cei 213 mii persoane plecate din domeniul agriculturii pe o 

perioadă de doi ani, 59 mii persoane sau încadrat în alte domenii de activitate, dar apare o întrebare 

importanță: ce decizie au luat ceilalți 154 mii persoane? La întrebarea dată e de dorit să caute răspuns 

autoritățile publice locale de diferite niveluri. La această întrebare se poate de răspuns cu certitudine că 

agricultura în Republica Moldova se străduie să devină din una de subzistență, una performantă, bine dotată 

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Breviar_2021_rom.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Moldova_in_cifre/2021/Breviar_2021_rom.pdf
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tehnic, cu implementarea tehnologiilor noi, cu trecerea de la munca manuală la o muncă tehnologizată, 

deoarece în caz contrar, ramura în cauză nu v-a fi competitivă pe piață, atât locală, cât și internațională. În 

același timp forța de muncă tinde să evolueze la o nouă etapă de dezvoltare unde se urmărește nu doar 

asigurarea existenței dar și un trai decent: procurarea unor obiecte de lux, odihnă în vacanță etc. Cu toate 

acestea cert rămâne faptul că oricât de performante nu vor fi celelalte domenii ale economiei naționale, dar 

fără o agricultură bine dezvoltată, care să asigure în mare parte necesitățile vitale ale populației autohtone, 

Republica Moldova, o țară atât de mică, nu are sorți de izbândă. 

Un alt indicator important pentru analiză este rata șomajului, care ne v-a permite prin comparație să 

identificăm persoanele care încearcă să se încadreze mai activ pe piața forței de muncă, după gen: bărbații 

sau femeile și în dependență de mediul de trai: urban sau rural. Aceste date pot fi observate din rata 

șomajului BIM, pe sexe și pe medii, în perioada anilor 2017-2020. 

 

 
 

Analizând figura a 3 observăm că pe perioada anilor 2017-2020 situația referitoare la rata șomajului 

pe sexe este relativ constantă, cu o mică descreștere în anul 2018 și o majorare în anul 2019, pentru ca în 

anul 2020 să revină la datele anului 2017. Dacă în anul 2017 șomajul în rândul bărbaților este de 4,4 mii 

persoane, în rândul sexului feminin avem o cifră de 3,2 mii persoane, atunci în anul 2020 cifrele acestea în 

rândul bărbaților este de 4,3 mii persoane, cu o mică descreștere față de anul 2017, iar în rândul sexului 

feminin de 3,2 aceeași cifră ca și în anul 2017. În această figură se observă că șomajul în rândul sexului 

masculin este mai mare comparativ cu cel feminin, deoarece femeile prin existența lor sunt mult mai 

responsabile, deoarece ele sunt acelea care poartă de grijile casei, în general, răspund de liniștea și siguranța 

gospodăriei. Din aceste considerente ele trebuie să fie mai sigure, chiar dacă de multe ori munca pe care o 

îndeplinesc nu le satisface nevoile morale și materiale. 

Analizând figura a 4 putem determina care este situația referitor la rata șomajului în dependență de 

mediul de trai a forței de muncă pe perioada anilor 2017-2020. Aici se observă că dacă în anul 2017 în 

mediul urban șomajul constituia 5,8 mii persoane, atunci în mediul rural această cifră era de aproximativ 

două ori mai mică, de doar 2,5 mii persoane, dar nu putem spune același lucrul și despre anul 2020, când rata 

șomajului în mediul urban scade la 4,5 mii persoane, pe când în cel rural crește până la 3,3 mii persoane, 

adică aproape cu 50% față de anul 2017. Din cele relatate anterior putem menționa următoarele: 

- în primul rând apare acea categorie de locuitori ai mediului rural, care câte puțin sunt excluși din 

domeniul agriculturii de subzistență, domeniu ce dorește să devină competent pe piață și suferă o 

tehnologizare intensă și; 

- forța de muncă din mediul rural începe să se intereseze mai activ despre modalitățile de aplicare a 

legislației în vigoare în folosul lor, inclusiv și în calitate de șomer, care pe parcursul unei anumite perioade de 

timp poate beneficia de privilegii legislative ca: indemnizații de șomeri, cursuri de recalificare etc. 

Toate analizele efectuate, toți indicatorii caracterizați, toate datele concrete, datele statistice sunt date 

ce descriu situația trecutului și prezentului, adică de multe ori, când se analizează forța de muncă, se ia în 

considerație perioadele anterioare și prezentul, dar foarte rar se vorbește despre unele tendințe de perspectivă 

a acestui domeniu. Dacă cu cinci ani în urmă puteam menționa cu siguranță, care v-a fi calea de dezvoltare a 

strategiei de implementare a politicii de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova, astăzi ne dăm 
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foarte bine seama că lucrurile au progresat enorm. Acest fapt poate fi prezentat din mai multe puncte de 

vedere:  

- în primul rând, societatea din ziua de astăzi este la o etapă foarte înaintată de globalizare și 

colaborare în ceea ce privește forța de muncă la nivel internațional. Țările dezvoltate se străduie să obțină un 

surplus de forță de muncă și de cele mai dese ori nu doar de o calificare profesională înaltă, dar ca criterii de 

bază în selectarea acesteia este doar să fie responsabilă și ușor să se acomodeze noilor schimbări la nivel 

internațional din punct de vedere economic, social, cultural, geografic; 

- în cel de al doilea rând, paralel cu aceasta, are loc o dezvoltare exponențială a noilor tehnologii și a 

intelectului artificial, fapt ce poate duce la înlocuirea în multe domenii a forței de muncă umane cu roboți; 

- în cel de al treilea rând, suntem la o etapă când la nivel global au loc schimbări enorme geopolitice, 

lucrul ce influențează foarte mult deplasarea accentelor de la o regiune a lumii în alte regiuni, situația în care, 

țările ce ofereau în trecutul apropiat doar forță de muncă ieftină și necalificată, astăzi încep să se impună ca 

mari economii internaționale, cu planuri ambițioase de viitor și cu resurse enorme, și care nu mai sunt de 

acord cu rolul de țări a lumii a doua; 

- și nu în ultimul rând, pandemia Covid-19 prin care trece civilizația umană la moment, pandemie ce a 

schimbat enorm relațiile de muncă, relațiile ce au devenit mai liberale, mai democrate și cu un areal foarte 

mare de libertăți, care până în prezent erau de neînchipuit. 

În ultima perioadă cercetătorii internaționali care studiază forța de muncă, au viziuni total diferite în 

acest domeniu: unii presupun că cea mai mare parte a forței de muncă v-a deveni șomeră și v-a trăi pe 

îndemnizații, deoarece munca v-a fi efectuată de utilaje robotizate cu intelect artificial; iar alți cercetători 

înaintează ideea că civilizația umană v-a trece la o treaptă superioară de dezvoltare a forței de muncă, și 

chiar, dacă o mare parte a lucrărilor vor fi efectuate de utilaje robotizate, omenirea v-a prospera, iar forța de 

muncă existentă v-a îndeplini lucrări care sunt greu de algoritmizat, ori sunt prea complicate pentru a fi 

automatizate. Care dintre aceste viziuni sunt mai aproape de adevăr e foarte greu de prognozat, dar pe baza 

lor vom încerca să efectuăm o retrospectivă, cum percepem perspectiva dezvoltării forței de muncă în 

Republica Moldova în viitorii 10-20 de ani. 

Republica Moldova este o țară agrară și mai puțin industrială, cu un mare potențial în ambele 

domenii. În domeniul agriculturii, la moment se folosesc, în mare parte tehnologii învechite și depășite de 

vreme, dar conform așezării geografice și a climei, Republica Moldova are un potențial enorm de dezvoltare. 

De aici rezultă că odată cu utilizarea și folosirea tehnologiilor avansate, un procent mare din forța de muncă 

încadrată în agricultură se va elibera. Deci această populație activă are posibilitate să se angajeze în domeniul 

industrial: domeniul în care pe parcursul anilor a pierdut tot potențialul moștenit din perioadele anterioare, și 

de aceea trebuie de explorat de la zero. 

Perioada anilor 2019 și, de la începutul pandemiei, a afectat foarte mult economiile țărilor mari 

precum și economia Republicii Moldova. Unul dintre cele mai importante momente este faptul că pe 

parcursul pandemiei, foarte multe companii, în deosebi internaționale, au înțeles că nu este necesar prezența 

fizică a forței de muncă în oficii, și că foarte multe funcții de serviciu pot fi exercitate și de la domiciliu. 

Dacă la început aceasta era o necesitate vitală pentru a păstra sănătatea colaboratorilor, apoi cu timpul cerința 

în cauză a devenit una foarte solicitată. Din acest considerent, s-a început o „vânătoare” de specialiști, din 

toată lumea care să-și exercite funcțiile de serviciul on-line de la domiciliu, inclusiv au început a fi căutați și 

specialiști din diferite domenii și din țara noastră. Dacă până în prezent de facilitatea de a lucra la domiciliu 

se puteau bucura doar IT- specialiștii, astăzi de acest privilegiu se pot bucura specialiști din diferite domenii. 

Situația creată duce la două atuuri considerabile: 

- în primul rând companiile, în deosebi cele transnaționale, nu trebuie să întrețină oficii enorme, unde 

activează mii de persoane, ceea ce duce la economii esențiale, și; 

- în al doilea rând, personalul angajat nu trebuie asigurat cu locuință, de cele mai multe ori în centre 

urbane de importanță mondială, unde locuințele sunt foarte scumpe, și în același timp poate fi angajat 

personal ce v-a activa la distanță, situație ce v-a duce la micșorarea salariului, deoarece condițiile sunt 

absolut diferite de cele până la pandemie. 

Astăzi Republica Moldova se află la o intersecție a dezvoltării sale în ceea ce privește folosirea forței 

de muncă și metodele de gestionare a acestor resurse, și în dependență de ce cale va alege, aceasta v-a fi 

traseul țării de dezvoltare pe viitor. În aceste condiții, Guvernul trebuie să găsească mijloace și să aplice 

politici de ocupare a forței de muncă, ca populația țării să fie angajată la maxim în câmpul muncii, anume 

aici, în Republica Moldova, chiar dacă v-a munci de la domiciliu. 
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Pentru dezvoltarea unei strategii competente în ceea ce privește păstrarea forței de muncă în țară, nu 

doar fizic, dar și intelectual, trebuie de întreprins acum măsuri concrete, deoarece un procent destul de mare 

din populația țării, ce învață  astăzi în clasele primare vor avea pe viitor profesii care la moment încă nu 

există. Din acest considerent trebuie de cercetat și analizat permanent procesele care au loc în domeniul 

ocupării forței de muncă pentru viitor. 

La acest capitol, Republica Moldova, ar putea fi una dintre țările ce ocupă un loc de frunte, care să 

prospere și să modifice existența forței de muncă, prin îmbunătățirea calității acesteia. 

Inițial, pentru a reuși în ocuparea forței de muncă de viitor, este necesar de modificat sistemul de 

învățământ. Școlile profesionale, colegiile și universitățile trebuie să aibă posibilitate să introducă profesii 

noi la prima cerere a pieței. Totodată este necesar implementarea unor programe de colaborare dintre centrele 

de învățământ din țară cu entitățile mari, care să conlucreze în pregătirea cadrelor necesare și în cantitatea 

necesară acestor entități. De obicei instituțiile de învățământ, în istoria lor, au niște mecanisme lente, care 

greu reacționează la mediul înconjurător, fiindcă structura birocratică este foarte anevoioasă, iar ministerul 

din domeniu nu se grăbește cu implementarea unor reguli mai democratice, care ar contribui la efectuarea 

schimbărilor necesare. În paralel managementul instituțiilor de învățământ trebuie să depună eforturi 

considerabile, pentru a descoperi acele nișe ale economiei, unde forța de muncă v-a fi foarte solicitată și unde 

specialiștii pregătiți de ea vor găsi ușor de lucrul. De aceea trebuie de creat Departamentele profesiilor de 

viitor, care să se ocupe de selectarea profesiilor noi, de cercetarea pieței de muncă și de prognozarea 

profesiilor care vor fi căutate în viitorul apropiat și îndepărtat. Dacă analizăm ultimii 30 de ani observăm că 

foarte multe profesii au dispărut și au apărut altele noi, dar în ultima perioadă, și în deosebi în ultimii trei ani, 

situația a progresat enorm. Din aceste considerente instituțiile de învățământ din țară ar trebui să ia măsuri 

urgente de modificare a strategiei sale de dezvoltare. Dacă cu ceva timp în urmă pentru a activa la o entitate 

străină, cu sediul peste hotarele țării, forța de muncă era nevoită să părăsească țara, astăzi nu mai este nevoie 

de acest lucru, este de ajuns de încheiat contractul de muncă și poți munci de la domiciliu, la distanță. Pentru 

început unul dintre cele mai de perspectivă domenii la care trebuie să atragă atenția instituțiile de învățământ 

sunt: bioingineria, intelectul artificial, IT-tehnologiile și altele. Anume aceste domenii sunt cele mai de 

perspectivă. Pentru a dezvolta bioingineria ori intelectul artificial, nu este obligatoriu ca instituția să ofere 

studii în medicină ori tehnice, dar în acest proces trebuie să se implice toate instituțiile de învățământ din 

țară, deoarece acestea sunt domenii în care este nevoie de diferiți specialiști, cu pregătire profesională în 

domenii diferite. Totodată viitorii specialiști din ce domeniu nu ar fi, vor fi nevoiți să studieze pe tot 

parcursul vieții, deoarece schimbările au loc foarte rapid și pentru a rămâne în domeniul ales trebuie să fii la 

curent cu schimbările survenite. De aceea toate instituțiile de învățământ sunt obligate de pe acum să-și 

creeze departamente de studii postuniversitare, unde doritorii să aibă posibilitate să-și perfecționeze 

cunoștințele în domeniul în care activează, ori să studieze un domeniu nou pentru sine. Atâta timp cât 

instituțiile de învățământ nu vor modifica politica de pregătire a specialiștilor, și cu atât mai mult, în domenii 

care în viitorul apropiat nu vor fi solicitate, fără să acorde studii postuniversitare profesionale și competente, 

care să meargă într-un pas cu timpul, dar pe alocuri chiar să-l depășească, sistemul de învățământ din 

republică nu are de câștigat. Pentru a reuși în acest domeniu, țara noastră are toate șansele, deoarece suntem 

un stat mic, unde hotărârile se pot lua rapid și traseul de la luarea deciziilor până la executare este foarte 

restrâns. Dar pentru aceasta se cere doar voință politică și dorința de a ne dezvolta. 

O altă direcție importantă constă în crearea centrelor de cercetare și implementare a profesiilor noi, 

cu finanțare de la bugetul de stat, prin invitarea specialiștilor de nivel internațional, a consultanților în 

domeniul profesiilor de viitor. Aceste centre ar trebuie să devină impulsatoare a descoperirilor și 

implementării profesiilor noi, prin selectarea forței de muncă capabile să se aclimatizeze rapid la schimbările 

de mediu și care să devină avangardul ce trebuie urmat de forța de muncă în masă. Pentru crearea acestor 

centre în țara noastră sunt condiții foarte favorabile, populația este destul de receptivă la modificări, 

schimbările se acceptă în progresii aritmetice, iar pregătirea profesională a forței de muncă este foarte bună. 

Una dintre cele mai mari probleme este îmbătrânirea forței de muncă. Acest lucru în viitorul apropiat v-a 

duce la mărirea gradului de responsabilitate a populației apte de muncă, care se află în țară, deoarece ea v-a fi 

nevoită să îngrijească atât de generația în creștere, cât și de cea în etate. Dar pentru aceasta se și propune 

crearea centrelor de cercetare și implementare a profesiilor noi, pentru a menține populația activă în țară și 

pentru a ușura munca statului, deoarece atâta timp cât  populația activă v-a avea un salariu decent în țară, ea 

v-a rămâne pe loc și v-a activa în folosul țării sale, chiar dacă acest salariu v-a fi mai mic cu ceea ce se 

propune peste hotare. Pentru aceasta statul trebuie să depună un efort considerabil, și ce este mai important, 
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trebuie să ia măsuri urgențe pentru a nu pierde timpul și pentru a menține populația activă rămasă în țară. De 

obicei entitățile transnaționale, cât și cele din țările dezvoltate, propun condiții foarte bune de muncă pentru a 

atrage un număr cât mai mare de forță de muncă și cu o pregătire profesională corespunzătoare. În aceste 

condiții statelor le este foarte greu să concureze cu aceste corporații, mai ales statelor mici, cum este și 

Republica Moldova. Din acest considerent țara noastră trebuie să ocupe o poziție de colaborare și nu de 

concurență, prin acordarea unor condiții deosebite investitorilor străini, care își iau angajamentul să creeze 

locuri de muncă în țară, prin achitarea impozitelor la nivel local. În astfel de împrejurări vor avea de câștigat 

toți. Un bun exemplu în acest domeniu sunt fabricile de cablaj înființate pe teritoriul țării care oferă o 

continuitate a activității. Toate persoanele ce se angajează trec cursuri de perfecționare și de specialitate 

pentru a putea munci în domeniu. Tinerii ce doresc să se angajeze sunt instruiți în cadrul școlilor profesionale 

existente din țară, unde au fost deschise clase speciale, ce pregătesc specialiști conform necesităților 

entităților. În paralel acești tineri muncesc în cadrul entității pentru a însuși în practic cele studiate teoretic, ca 

la final să obținem specialiști ce au un loc de muncă sigur, cu un salariu decent, rămân în țară, creează 

familii, plătesc impozite în bugetul de stat etc., deci ca rezultat final avem păstrarea forței apte de muncă în 

țară. Prin acest exemplu putem să menționăm că dacă se depun eforturi, rezultatele nu se lasă așteptate și 

totodată au de câștigat toți participanții la acest proces. Exemplul acesta trebuie de amplificat la nivel 

național, dar cu implicarea unui număr cât mai mare de entități din domenii diferite, cu implicarea la maxim 

a statului prin toate structurile și organele sale. 

Deasemenea important este și implicarea societății activ în schimbările care au loc la nivel 

internațional. La moment populația activă din Republica Moldova este obligată să înțeleagă că cum a fost 

până în prezent, nu v-a mai fi, iar schimbările care au avut loc în ultimii câțiva ani au schimbat cu totul piața 

forței de muncă. Cu cât mai devreme se v-a înțelege acest fapt cu atât este mai bine. Populația activă trebuie 

de pe acum să înceapă autoeducația și autostudierea profesiilor noi și să modifice gândirea, deoarece 

noțiunea de o profesie pe tot parcursul vieții dispare din gândirea cotidiană. Pentru a putea supraviețui în 

noua realitate, studierea permanentă trebuie să devină ceva obișnuit și să fim pregătiți ca în viitorul apropiat 

profesia aleasă v-a dispărea. În același timp, odată cu dezvoltarea intelectului artificial, profesiile în viitorul 

apropiat v-or fi foarte tehnologizate, fapt ce impune un studiu mai profund a tehnologiilor IT. 

 

Concluzie 

În cele din urmă putem menționa că, trăim într-o perioadă a marilor transformări, o perioadă, unde 

civilizația umană are multe de cunoscut. Suntem la etapa când v-or dispărea întregi ramuri ale economiei, 

când se schimbă sensul cuvântului de a ocupa un loc de muncă, când profesia și specialiștii nu mai țin de un 

anumit stat și un anumit loc de muncă, când la un proiect v-or colabora specialiști din diferite state fără să se 

cunoască personal și fără să se afle într-un sediu, adică într-o lume virtuală, dar cu personaje reale.  

Din aceste considerente statul trebuie să depună eforturi considerabile pentru a ne afla în fruntea 

schimbărilor, dar nu la periferia istoriei. În acest context trebuie să existe o strânsă legătură între stat, entități 

și populația activă pentru a contribui cât mai bine la integrarea forței de muncă din Republica Moldova în 

conglomeratul statelor cu un bogat potențial de forță de muncă aptă, progresivă, prosperă și cu mari reușite 

pe viitor. 
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Rezumat. Turismul reprezintă un fenomen socio - economic, puternic ancorat în viaţa societăţii 

moderne şi influenţat de evoluţia acesteia. Cel mai important component al produsului turistic, conform 

conceptului de marketing turistic este elementul uman, cel care planifică și organizează programele turistice 

și prestează multitudinea de servicii turistice. 

Experienţa a demonstrat că, atunci când prestatorii de servicii turistice oferă destinaţii cu 

caracteristici aproximativ identice, cînd succesul comercial al produsului turistic nu mai poate fi asigurat 

numai de atractivitatea componentelor şi a tarifelor, singura diferență și factor de decizie în alegerea firmei 

sau a prestatorului rămâne a fi calitatea serviciilor prestate, adică: pregătirea profesională a cadrelor 

angajate în activitatea turistică, spiritul lor de ospitalitate receptivitate, conştiinciozitatea şi proptitudinea 

cu care reacţionează la nevoile și preferințele turiştilor. 

Turismul este considerat ca fiind unul din domeniile de activitate mare consumator de muncă, dar 

totodată și generator al unui număr mare de locuri de muncă pentru domeniile adiacente turismului. 

Totodată, particularitățile muncii în turism, deși pot fi parțial comune cu alte domenii de activitate, 

sunt foarte specifice. Resursele umane în domeniul turismului au un rol important în formarea, creșterea și 

stimularea cererii, crearea unei ambianțe magnetice, provocarea, menținerea și dezvoltarea interesului 

pentru un anumit produs turistic, și respectiv în determinarea revenirii turistului. 

Cuvinte cheie: turism, personal, sezonalitate, particularități, servicii turistice 

 

Abstarct. Tourism is a socio-economic phenomenon, strongly anchored in the life of modern society 

and influenced by its evolution. The most important component of the tourism product, according to the 

concept of tourism marketing, is the human element, the one that plans and organizes the tourism programs 

and provides the multitude of tourist services. 

Experience has shown that, when the touristic service providers offer destinations with 

approximately identical characteristics, when the commercial success of the touristic product can no longer 

be ensured only by the attractiveness of the components and tariffs, the only difference and decision factor in 

choosing the company or the provider remains to be the quality of the services provided, that is: the 

professional training of the staff engaged in the touristic activity, their spirit of hospitality receptivity, 

conscientiousness and propensity with which they react to the needs and preferences of tourists. 

Tourism is considered as one of the areas of activity that is a great labor consumer, but also a 

generator of a large number of jobs for the areas adjacent to tourism. 

At the same time, the peculiarities of working in tourism, although they may be partially common 

with other areas of activity, are very specific. Human resources in the field of tourism have an important role 

in the formation, growth and stimulation of demand, creating a magnetic ambience, provoking, maintaining 

and developing interest in a particular tourist product and respectively in determining the return of the 

tourist. 

Key words: tourism, staff, seasonality, peculiarities, tourist services 

 

 

Introducere 

Turismul reprezintă un fenomen social – economic care a devenit ceva aproape obligatoriu pentru  

civilizaţia modernă, ale cărei cerințe de a călători a influențat și evoluția pieții turistice. Astfel, tendința 

fenomenului turistic de a raspunde pe deplin nevoilor și așteptărilor turiștilor, înregistrează o creștere 

considerabilă atât la nivel naţional cât şi internaţional.  

Indiferent de complexitatea fenomenului turistic, poziţia centrală ramâne a fi ocupată de prestatorul 

de servicii turistice, obligat  mai mult sau mai puțin, să se implice în toate celelalte activităţi care au tangență 

cu turismul. Calitatea unei firme de turism este dată de calitatea serviciilor prestate de personal care fac  
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prima impresie și influențează întreg produs turistic, deatât locul și rolul omului angajat în firma turistică sau 

grija prestatorului de servicii turistice în angajarea personalului calificat este determinant,  pentru că omul 

este elementul de materializare a serviciului, punerea în practică şi realizarea prestaţiilor.  

Cel mai important component al produsului turistic, conform conceptului de marketing turistic este 

elementul uman, cel care planifică și organizează programele turistice și prestează multitudinea de servicii 

turistice. Atunci când prestatorii de servicii turistice oferă destinaţii cu caracteristici aproximativ identice, 

cînd succesul comercial al produsului turistic nu mai poate fi asigurat numai de atractivitatea componentelor 

şi a tarifelor, singura diferență și factor de decizie în alegerea firmei sau a prestatorului rămâne a fi calitatea 

serviciilor prestate, adică: pregătirea profesională a cadrelor angajate în activitatea turistică, spiritul lor de 

ospitalitate receptivitate, conştiinciozitatea şi proptitudinea cu care reacţionează la nevoile și preferințele 

turiştilor. 

Turismul este considerat ca fiind unul din domeniile de activitate mare consumator de muncă, dar 

totodată și generator al unui număr mare de locuri de muncă. Mai multe studii elaborate până acum pe acest 

subiect au demonstrat că, din punct de vedere al capacităţii de a crea noi locuri de muncă, turismul este 

superior altor ramuri ale economiilor naţionale [6], iar aspectele care determină turismul ca fiind un domeniu 

mobilizator al forței de muncă sunt prezentate în fig. 1. 

 

 
Figura 1 Aspectele turismului ca mobilizator al fortei de muncă 

Sursa:  Adaptat de autor după [6, pag.186] 

 

Nivelul mai modest de pregătire cerut de turism asigură, pe de o parte, o mai uşoară atragere a 

personalului şi ocupare a funcţiilor şi, implicit, o diminuare a şomajului în rândul celor fără calificare, dar, pe 

de o parte, nu permite oferirea unor servicii de calitate, constituindu-se astfel într-o frâna în calea dezvoltării. 

[6, pag.186]  

După cele menţionate mai sus putem afirma că turismul ajută la menţinerea populaţiei în zonele 

rurale şi montane şi nivelează disparităţile regionale în ceea ce priveşte veniturile. Turismul este domeniul 

care conectează diverse sectoare generând noi idei de faceri sau îmbinând mai multe domenii/sfere/activități 

care generează noi servicii sau produse turistice : unități cazare, alimentare, transport, agrement, produse 

agricole, meștesugărit, ansambluri și colective artistice, bănci, farmacii, rețele de telecomunicații, servicii 

foto, ciclism, etc orice combinații între ele formează produse noi, deci locuri noi de muncă. 

Turismul, datorită multitudinii şi diversităţii activităţii sale, imprimă muncii prestate în acest sector o 

sumă de caracteristici care se reflectă, în principal, asupra nevoii de forţă de muncă şi efectelor folosirii 

acesteia prezentate în fig 2. [5, pag.118] 
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Figura 2. Caracteristici comune ale muncii din turism și din alte sectoare 

Sursa: Adaptat de autor după  [8, pag 210] 

 

Nivelul scăzut de tehnicitate. Chiar dacă în toate domeniile procesul de mecanizare şi automatizare 

au o sferă de răspîndire largă, turismul ramâne a fi sectorul în care prezența omului este  de neînlocuit. Atât 

în restaurante, hoteluri cât şi în unele servicii culturale, de agrement, derularea principalelor funcţii (de 

servire, curățire, de producţie) necesită implicarea omului, obligația căruia este prestarea calitativă a 

serviciilor.  

Marea mobilitate a forţei de muncă. Derularea sarcinilor cotidiene implică fluctuaţii mari ale forţei 

de muncă. La aceasta se adăugă şi caracterul sezonier al activităţilor din sfera turismului, care impune 

disponibilizări masive de personal în perioadele de stagnare a activităţilor.  

Munca în contratimp. Faţă de alte activităţi ale economiei naţionale, care se derulează cu o anumită 

ritmicitate, programul unităţilor turistice depășește durata medie a săptămânii de lucru, desfăşurându-se şi în 

week-end. 

Dimensiunea zilei de muncă. Activităţile turistice se derulează 24 de ore din 24, pe întreaga durată 

a unei zile de lucru. Pentru limitarea consecinţelor negative asupra lucrătorilor şi familiilor acestora se 

întocmesc grafice de lucru, prin care în timp util se programează pentru o lună calendaristică programul de 

lucru.  

Oboseala fizică şi psihică. Programul prelungit din activităţile  turistice generează adesea oboseală 

fizică, iar lucrul cu clienții, fiecare cu nemulțumirile sau preferințele sale, deseori provoacă stări psihice de 

oboseală.  

Constrângeri psihologice. Contactul direct şi permanent cu clienţii pe care-l presupune exercitarea 

unor profesii din turism impune stăpânirea unui cod de conduită ireproşabil, caracterizat prin amabilitate, 

stăpânire de sine, tact, bună dispoziţie. Respectarea acestui cod de conduită este obligatorie pentru toţi 

salariaţii, indiferent de problemele sau dispoziţia acestora. În timp, toate aceste aspecte pot induce salariaţilor 

o stare de stres, generată de toate constrângerile de natura psihologică, la care aceştia au fost supuşi. [8, pag 

210]  

Activitatea agentilor economici din industria serviciilor turistice: hotel, restaurant, casa rurală, firmă 

de transport, agentie de turism, agrement, etc. diferă în multe privințe de activitatea întreprinderilor 

producatoare de bunuri, dar și profilul angajaților, performanțele, structura organizatorică, calificarea și 

specificul muncii este diferită.  

Relația dintre turism și capital uman este una complexă, fiecare din ele fiind atît cauză, cît și efect. 

Ca urmare, orice politică dusă în domeniul resurselor umane trebuie fundamentată pe cunoașterea trăsăturilor 

distinctive ale muncii din turism. Fiind un sector al economiei format din mai multe activități, turismul 
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imprimă muncii prestate anumite particularități în scopul determinării efectelor folosirii acesteia în ramura 

turistică. 

Relaţia care se creează între turism şi resursele umane este una multilaterală, de interdependenţă. 

Astfel că, potrivit literaturii de specialitate turismul redă muncii prestate în acest sector o multitudine de 

caracteristici care se reflectă asupra nevoii forţei de muncă cât şi efectele folosirii acesteia. În acest sens, 

putem specifica următoarele particularităţi atribuite resurselor umane din domeniul turismului, şi anume Fig. 

3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Trăsăturile distinctive  ale muncii din turism 

Sursa: Adaptat de autor după   [1, pag.18] 

 

Consumul ridicat de muncă vie. Fiind un domeniu intensiv în muncă, turismul reprezintă  sectorul 

la care necesarul de muncă la unitatea de lucrători este cel mai ridicat. Datorită înzestrării relativ reduse, 

productivitatea muncii este dintre cele mai scazute. Această situație nu va putea fi rezolvată pe seama 

componenței tehnice, deoarece majoritatea serviciilor turistice se realizează prin contactul direct lucrator-

client. Mai mult, chiar în cadrul unor servicii turistice în care întroducerea mecanizării, automatizării, 

electronizării este posibilă, clienții turiști doresc ca cel puțin în perioada vacanțelor sa fie serviți de oameni 

(spre exemplu pentru serviciile de receptie, pentru servirea în restaurante). Rezultă așadar că necesarul optim 

de muncă de servire la unitatea turistică impune angajarea unui număr ridicat de lucratori în turism, ceea ce 

conduce la obținerea unei productivități fluctuante. 

Contactul direct lucrător-client. Desfășurarea serviciului turistic presupune participarea 

nemijlocită a turistului în toate etapele de realizare și comercializare a produsului turistic. Realizarea 

activităților în prezența și cu ajutorul clientului-turist, oferă personalului un important rol în relaționarea cu 

clientul și adaugă o valoare adaugată ofertei turistice. Astfel, clientul va prefera lucrătorii amabili, politicoși 

și cu o imagine pozitivă. 

Răspunderea materială şi morală ridicată a personalului din turism impune anumite condiţii în 

procesul de selecţie şi pregătire a personalului. Datorită faptului că gestionează anumite valori materiale 

(mobilier, echipamente, utilaje, instalaţii, bunuri), una din condiţii impuse în procesul de selecţie este de a nu 

avea cazier. Răspunderea materială, pentru anumite categorii de personal (cameriste, recepţioner) are în 

vedere şi responsabilitatea pentru anumite bunuri ale turiştilor. Răspunderea morală are în vedere 

îndeplinirea cerinţelor calitative şi cantitative față de serviciile şi produsele consumate, de realizarea unui 

anumit nivel de servire precum şi privitor la gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor. Asumarea 

răspunderii morale are un rol important în stimularea cererii, în dezvoltarea artei, ospitalităţii, în formularea 

deciziei de cumpărare, crearea unei atmosfere plăcute clientului.  

Recrutarea şi selecţia personalului trebuie să pornească şi de la calităţile morale ale candidaţilor, 

precum şi de la cunoaşterea principiilor şi conduitelor morale necesare în prestarea muncilor în turism alături 

de celelalte cerinţe de pregătire, talent, abilităţi.  
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Sezonalitatea accentuată a utilizării personalului şi fluctuaţia mare a acestuia. Activitatea 

sezonieră și respectiv concentrarea sezonieră a circulaţiei turistice şi funcţionării temporare a unei părţi  

importante a bazei tehnico-materiale a turismului influențează procesul de ocupare a forţei de muncă care 

este unul oscilant, dar şi  rezultatele muncii depuse. [1, pag.18]  Necesitatea unui personal mai numeros în 

perioada de sezon reduce exigenţa în activitatea de recrutare sau angajare, fapt care generează un nivel scăzut 

al calităţii serviciilor, respectiv o reducere a productivităţii muncii. Sezonalitatea determină şi o fluctuaţie 

mare de personal, care atrage după sine reducerea nivelului satisfacţiei muncii, încurajează migraţia spre 

sectoare cu activitate permanentă indicând o serie de probleme privind resursele umane. [10]   

Utilizarea muncilor în timp parțial și a altor modele flexibile ale ocupării personalului: angajări 

în week-end pentru activităţi cu caracter special (culturale, sportive, de divertisment ş.a) Specific domeniului 

turismului sunt și regimurile de lucru part-time şi flex-time, ceea ce permite crearea unor oferte speciale.  

Feminizarea personalului ocupat în sectorul turistic este una din tendinţele manifestate în toate 

statele dezvoltate europene Explicaţia ţine atât de calităţile mai potrivite ale femeilor pentru acest gen de 

munci cât şi de nişa deschisă de acest sector pentru limitarea fenomenului şomajului la această categorie.  

Derularea programului de lucru pe durata întregii zile. Majoritatea firmelor din turism 

promovează programele de lucru cu ture de 12 ore sau de dimineaţa până la ora 24. Restaurantul îşi 

prelungeşte activitatea până la plecarea ultimului client, după care se pregăteşte pentru  a doua zi. În plin 

sezon estival, programul este de regulă prelungit, de 10-12 ore zilnic ceea ce va avea consecinţe asupra stării 

de sănătate şi a vieţii de familie a angajatului.  

Dinamica mai accentuată a noilor ocupaţii din turism. Dezvoltarea industriei turistice, a reţelelor 

de firme de turism solicită tot mai mult formarea de noi ocupaţii prin extinderea dimensiunii activităţii: în 

domeniul comunicării cu potenţialii clienţi, a serviciilor concierge de la nivelul hotelurilor, în domeniul 

informaticii, a turismaticii.  

Serviciile turistice reprezintă un ansamblu de activități care au ca scop satisfacerea tuturor nevoilor 

turistului din momentul deplasării cât și pe întreaga perioadă de ședere la destinație. O parte a activităților se 

referă la satisfacerea unor necesități obișnuite: odihnă, hrană, transport, agrement,etc, iar altele prezintă 

caracteristici specifice tipului de  turism. Datorită acestor particularităţi, funcţiile din turism necesită anumite 

trăsături şi cerinţe pentru personalul din turism:  

1. Cunoştinţe de specialitate, tehnice specifice fiecărui sector atât pentru slujbele fără calificare (cum 

ar fi: femeie de serviciu, liftier, portar, bagajist, comisionar, ajutor de ospătar), cât şi pentru cele calificate;  

2. Cunoştinţe de cultură generală şi o limbă de circulaţie internaţională pentru persoanele de contact. 

De cele mai multe ori un chelner sau recepționist joacă rolul unui ghid de turism, vorbindu-le clienților 

despre ce pot vizita în împrejurime. 

3. Aspect fizic. Cerinţele de aspect fizic sunt legate atât de imaginea exterioară a personalului 

(ordine, stare, look) cât şi de gestică.  

4. Comportamentul personalului poate fi urmărit în procesul de recrutare şi selecţie, prin probe 

directe la faţa locului. Personalul trebuie să fie civilizat, elegant, egal faţă de toţi turiştii, convingător, 

adaptabil şi să promoveze o atmosferă destinsă, plină de încredere.  Elementele care ţin de verbal: formulele 

de salut, curtoazie, natura timbrului vocal, profesionalismul tonului trebuie însuşite şi urmărite deoarece 

afectează în mod deosebit imaginea firmei de turism.  

5. Capacitatea de a lucra şi de a se integra în echipă. Ospitalitatea include şi percepţia clientului 

despre personal, individualizat sau privit ca un întreg armonios, o adevărată   echipă. Impresiile pozitive sunt 

cele care asigură clientului sentimentul de echipă unită în asigurarea serviciilor comandate.  

O echipă poate fi armonioasă nu doar când fiecare își face bine lucrul său, dar mai ales atunci când 

se pot ajuta  și completa reciproc. Deatât ar fi utilă aplicarea strategiei de rotire a personalului, ceea ce ar 

preveni specializarea îngustă, doar pentru un anumit post. Scopul rotirii personalului este însuşirea de către 

toţi membrii echipei şi a altor calificări, astfel ca în perioadele de vârf să poată fi acoperit necesarul de 

personal sau a mai uşura din constrângerile sau multitudinea de sarcini care intervin pentru anumite posturi. 

Toate aceste caracteristici ale personalului sunt evaluate conform specificaţiei posturilor. Un obiectiv 

important urmărit prin analiza postului este stabilirea standardelor de muncă, prin studierea timpului de 

muncă necesar pentru îndeplinirea anumitor sarcini. Pe baza standardelor se pot constitui orarele de lucru şi 

se poate programa activitatea personalului.  Un personal calificat înseamnă nu doar cunoștințe și abilități în 

domeniu, dar și cunoașterea și respectarea normelor de comportament sociale, cât și cele specifice, incluse în 

codul de etică a organizației, în regulamentele interne sau prevăzute în cultura organizațională a firmei. 
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Astfel, personalul unităților din turism pentru o bună prestare a serviciilor trebuie să respecte 

anumite reguli de comportament care se referă la: 

1) Salutul şi exprimarea – în unele firme există forme/formule/expresii de salut specifice, care se 

practică atât la întâmpinarea clientului cât și la plecarea lui.  Salutul va fi însoţit de o uşoară înclinare 

a capului şi obligatoriu de un zîmbet – aceasta vorbește de „căldură”, ospitalitatea localului.  În 

prestarea tuturor serviciilor turistice folosirea cuvintelor: domnule/ doamnă /vă rog / mă scuzaţi/ 

mulţumesc- sunt esenţiale în relaţia cu clienţii, deoarece „muntele poate fi urât, doar de atât că 

personalul hotelului ți-a vorbit urât” lasând amintiri urâte despre destinație în general. 

2) Ţinuta fizică şi vestimentară – este una din primele impresii care pot fi create despre unitatea 

turistică, deatât trebuie să aibă un aspect curat, plăcut, îngrijit, iar mîinile şi faţa să le fie întotdeauna 

curate. Vestimentaţia trebuie să corespundă rolulului, postului și evident, unității prin culorile și logo 

–ul amplasat la vedere.  Vestimentația/uniforma/dress code-ul  trebuie să fie aceeaşi pentru toţi 

angajaţii sis ă corespundă cerinţelor de ordin general: să fie bine croită, curată, călcată, rezistentă şi 

uşor de întreţinut. Fiecare angajat trebuie să aibă de grijă de vestimentația sa. 

3) Gestică şi mimică - Gestica constituie manifestări sau exteriorizări ale dorinţelor, sentimentelor şi 

intenţiilor angajaţilor, deatât este foarte important ca la locul de muncă angajații să se elibereze de 

grijile casnice, problemele cotidiene care le pot afecta mimica și gesturile.  Mimica trebuie să fie 

naturală, expresia feţei să transmit blândeţe, veselie, deschidere şi bunăvoință. Gesturile și poziția 

corpului trebuie să corespundă efectuării serviciului. 

4) Tactul profesional – este darul de a găsi cuvintele potrivite fiecărei situații, fără a jena pe nimeni, un 

simț al măsurii  în așa manieră încât să se simtă bine și angajatul și clientul, o manieră deosebit de 

grijulie în comportament, chiar și în cele mai neplăcute situații. Pentru aceasta este necesar ca 

angajatul să ştie să asculte clientul, să nu dea replici tăioase sau să-şi impună punctul de vedere. 

Tactul professional este cheia succesului în orice situație din orice domeniu. 

 

Antreprenorii, inclusiv din sfera turismului ar trebui să înțeleagă rolul fiecărui angajat în promovarea 

firmei sale ca brand local, național sau internațional. În majoritatea cazurilor clienții apreciază sau nu vacanța 

datorită sau din cauza atitudinii pe care au avut-o prestatorii față de cerințele și serviciile plătite la firma 

organizatoare. Fiecare angajat trebuie să se autoidentifice cu valorile firmei turistice, promovând-o prin 

propriul comportament atât în formatul fizic, la destinație cât și în mediul online. În mare parte destinațiile 

turistice râmân la fel, diferența o face cine și cum te-a întâlnit, deservit și a reacționat la problemele apărute 

în perioada sejurului. 

 

Concluzii 

În concluzie, putem menționa faptul că, în ansamblul lor, particularităţile muncii în turism 

influenţează nemijlocit numărul şi dinamica lucrătorilor, structura acestora, nivelul productivităţii muncii, 

sistemele de cointeresare şi politicile de selecţie şi recrutare, organizarea pregătirii profesionale. Astfel, 

tragem concluzia că, turismul, ca ramură a sectorului terțiar și, în același timp, ca ramură de combinare, 

reprezintă o opțiune strategică importantă pentru dezvoltarea multor economii naționale, datorită efectelor 

sale benefice în plan economic, social, cultural, precum și, într-o anumită măsură, asupra mediului natural. În 

domeniul turismului, ca și în celelalte domenii de activitate, funcția cea mai importantă în exercitatrea acestei 

activități îi revine omului. Realizarea activității turistice presupune prezența, alături de potențial și 

echipamente, a resurselor umane, factor ce asigură funcționalitatea celorlalte componente ale ofertei. Atât 

atracțiile, cât și dotările materiale au o existență potențială, sunt în așteptare, însă ele prind viață, devin 

produse turistice și pot fi consumate datorită intervenției factorului uman [5, p.199]. Resursele umane în 

domeniul turismului, ca și în oricare alt domeniu, au un rol important în formarea, creșterea și stimularea 

cererii, crearea unei ambianțe magnetice, formularea deciziei de cumpărare, provocarea, menținerea și 

dezvoltarea interesului pentru un anumit produs turistic sau destinație, unitate de primire turistică hotelieră 

sau de alimentație, transport sau formă de agrement etc. și respectiv în determinarea revenirii turistului. 

Astfel, putem menționa faptul că oamenii reprezintă o sursă-cheie, vitală și comună tuturor organizațiilor, 

instituțiilor, întreprinderilor care asigură dezvoltarea și succesul competitiv al acestora. 
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Rezumat. Șomajul este o tragedie pentru toți cei care nu au un loc de muncă și nici o sursă de 

existență. Pierderea sursei de existență pe o perioadă îndelungată duce la degradarea morală a 

persoanelor, la pierderea respectului față de sine, la dezmembrarea familiei, la dezvoltarea diferitor boli. 

Din cele menționate se poate constata că șomajul în masă duce la schimbări sociale și politice rapide. În 

astfel de situații Statul este acel care trebuie să intervină activ în reglementarea fenomenului respectiv. 

Cuvinte cheie: șomaj, populație ocupată, loc de muncă. 

 

Abstract. Unemployment is a tragedy for those who have no job and no source of livelihood. Loss of 

livelihoods over an extended period leads to moral degradation of people, the loss of self-esteem, the 

breakup of the family, the development of various diseases. From the above mentioned ideas, it can be seen 

that mass unemployment leads to rapid social and political changes. In such situations, it is the State that 

must actively intervene in the regulation of the respective phenomenon. 

Key words: unemployment, employed population, jobless.  

 

 

Introducere 

Locul de muncă este foarte important pentru fiecare dintre noi. El oferă angajaților nu doar venit, dar 

și un anumit statut social. Totodată, la general pentru economie, locurile de muncă, asigură statului 

posibilitatea să fabrice produsele și mărfurile necesare și dorite. În astfel de împrejurări are de câștigat atât 

angajatul, cât și societatea. Doar aceste motive sunt suficiente ca statul să-și ia angajamentul să asigure locuri 

de muncă celor ce caută un loc de muncă. Dar, până în prezent, la nivel mondial, nu există economie 

națională, care să fi reușit utilizarea forței de muncă integral, adică ocupare în proporție de 100% a 

populației. Dacă acest lucrul ar fi o problemă simplă, atunci țările lumii ar putea cu ușurință să o rezolve. 

Dar, indiferent de ce eforturi nu ar depune statul, el nu poate asigura cu locuri de muncă toți doritorii, pentru 

aceasta sunt foarte multe obstacole ce nu depind de factorul uman, și ca urmare apare șomajul.  
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La drept vorbind, șomajul reprezintă un fenomen social-economic negativ, ce creează un șir de 

probleme, și anume: veniturile populației scad; nivelul de trai al acesteia se reduce; se pierd abilitățile 

profesionale; se dezvoltă criminalitatea; apare alcoolismul și dependența de droguri ca fenomene sociale; 

apare depresia. Toate aceste probleme afectează grav societatea, respectiv se măresc și costurile sociale.  

 

Metodologia cercetării  

Pentru elaborarea articolului s-a analizat calitativ literatura de specialitate, publicațiile științifice ale 

cercetătorilor autohtoni, de asemenea s-a recurs la utilizarea metodelor de cercetare ca: metoda sistemică, 

analiza economică a datelor statistice, metoda de comparație.  

 

Rezultate și discuții 

Ca un prim pas pentru dezvoltarea și elucidarea acestui fenomen nociv pentru societate, autorul își 

propune să cerceteze șomajul în Republica Moldova. 

Pentru început analizăm repartizarea populației Republicii Moldova după participarea la activitatea 

economică,  pe perioada ultimilor cinci ani.  

 

Tabelul 1. Repartizarea populației Republicii Moldova, după participarea la activitatea 

economică, perioada 2015-2019 

 

INDICATORI 

PERIOADA 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Populația activă (mii pers) 1038 1035,3 999,7 1018,1 919,3 

a) Populația ocupată (mii pers) 989,1 993,7 960,8 988,5 872,4 

b) Șomeri BIM (mii pers) 48,8 41,6 38,9 29,6 46,9 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

Din tabelul de mai sus observăm că pe parcursul a cinci ani numărul populației active se menține la 

un nivel constant, cu mici devieri, în afară de anul 2019 care scade foarte considerabil. Adică dacă în anul 

2015 numărul persoanelor active în Republica Moldova constituia 1038 mii persoane, atunci în anul 2019 

acest indicator a scăzut, înregistrând valoarea de doar 919,3 mii persoane, deci s-a micșorat cu 118,7 mii 

persoane, moment ce se va răsfrânge destul de negativ asupra situației economice a Republicii Moldova.  

Un alt indicator din tabel este populația ocupată, care ne reprezintă următoarea situație: în anul 2015 

din totalul de 1038 mii persoane populație activă, 989,1 mii persoane constituia populația ocupată, ori 

95,28% din total, un indicator bun luând în considerație că la vârsta de 15-22 de ani o parte din persoanele 

tinere își fac studii și nu au posibilitate să muncească. O situație asemănătoare se înregistrează și în anul 

2019, când din 919,3 mii persoane active, ocupate sunt 872,4 mii persoane, adică un raport procentual de 

94,89%.  

Ultimul indicator din tabel este numărul șomerilor pe aceeași perioadă de cinci ani. Din acest tabel, 

referitor la capitolul în cauză, se observă că numărul șomerilor a oscilat din an în an. Dacă în anul 2015 

numărul șomerilor înregistrați BIM era de 48,8 mii persoane, atunci în anul 2019 se înregistrează cifra de 

46,9 mii persoane, ceea ce semnifică că numărul acestora a scăzut cu 1,9 mii persoane. Pe parcursul acestei 

perioade avem o excepție în anul 2018, când numărul șomerilor a înregistrat o descreștere uimitoare de  

60,65% sau de două ori mai mică față de anul 2015.  

În următoarea figură se prezintă informația despre șomerii Republicii Moldova înregistrați, în 

dependență de grupele de vârstă, pe aceeași perioadă de cinci ani. 

În figura 1 se analizează șomajul pe perioada anilor 2015-2019, în dependență de grupele de vârstă, 

unde se observă că în anul 2015 cei mai mulți șomeri înregistrați avem în grupa persoanelor cuprinse între 

25-34 de ani și anume 15,8 mii persoane ori 32,37% din totalul celor înregistrați. Următorul grup ca vârstă, 

dar și ca importanță sunt tinerii care abia se avântă în viața matură, adică cei cuprinși în grupul 15-24 ani. 

Aici avem 11,0 mii persoane înregistrate în rândurile șomerilor ori 22,54% din totalul celor înregistrați. A 

treia grupă sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 35-44 de ani. Aici de asemenea avem un total de 11,0 mii 

persoane sau 22,54% din totalul de 48,8 mii persoane. Următoarea grupă ce trebuie analizată sunt persoanele 

cuprinse între vârsta de 45-54 de ani. Aici din total avem 6,8 mii persoane, adică 13,93% din total. 
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Următoarea categorie sunt cei cuprinși între 55-64 de ani unde avem un număr de 4,1 mii persoane de șomeri 

ori 8,40% din totalul celor înregistrați pe perioada în cauză. După vârsta de 65 de ani șomeri sunt înregistrați 

numai 0,2 mii persoane, deoarece se atinge vârsta de pensionare. 

 

 
Figura 1. Dinamica șomerilor din Republicii Moldova înregistrați, în dependență de grupele de vârstă, 

perioada 2015-2019 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

La finele perioadei analizate, adică în anul 2019 se observă modificări în componența indicatorilor. 

Persoanele din categoria celor cu vârsta cuprinsă între 25-34 de ani observăm că în valoare totală acest 

indicator constituie 28,35% din totalul șomerilor înregistrați în anul 2019. În grupa persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 35-44 de ani, avem 12,0 mii persoane înregistrate ori 25,58% din totalul persoanelor 

înregistrate ca șomeri. Pentru următoarele două categorii, adică persoanele cu vârsta cuprinsă între anii 15-24 

și 55-64, avem înregistrați câte 6,5 mii persoane. Și ultima categorie sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 

65 și peste, înregistrați nu sunt. Comparativ cu anul 2015 în anul 2019 se observă că acest indicator a scăzut 

cu 0,2 mii persoane. 

Ca și în prima figură excepție face anului 2018, an ce s-a marcat prin rezultatele sale deosebite. În 

acest an s-a înregistrat cel mai mic număr al șomerilor pe întreaga perioadă luată în calcul. Deci din cele 

expuse se poate observa că numărul total al șomerilor a fost de 29,6 mii persoane, adică 60,65% față de anul 

2015 și 63,11% față de anul 2019.   

La prima vedere s-ar părea că nu avem nevoie de aceste rapoarte și cu atât mai mult cu cunoașterea 

cifrelor pe fiecare an, dar nu trebuie de uitat că pentru a crea o strategie de dezvoltare și un program de 

combatere a șomajului în Republica Moldova, trebuie să cunoaștem care sunt tendințele de dezvoltare a 

șomajului și care sunt cele mai vulnerabile categorii de vârste. Statul trebuie să implementeze acele politici 

care le va susține și ajutora categoria în cauză. 

În continuare se va analiza dinamica șomerilor în dependență de nivelul de instruire a persoanelor ce 

sunt înregistrate în calitate de șomeri la Oficiile Forței de Muncă din Republica Moldova. 

În figura 2 se observă că în perioada cercetată șomajul cunoaște o prezență sigură în toate categoriile 

selectate după nivelul de instruire. 

În anul 2015 în categoria persoanelor cu studii superioare avem înregistrați ca șomeri 11,3 mii 

persoane ce constituie 16,44% din totalul celor înregistrați. Persoanele cu studii medii de specialitate în 

perioada dată constituie 5,6 mii persoane. În categoria persoanelor cu studii secundar profesional pe 

parcursul anului 2015 au fost înregistrați în număr de 10,9 mii persoane, un contingent destul de însemnat În 

următoarea categorie, și anume a persoanelor cu nivelul liceal și mediu general de instruire în anul 2015 se 

înregistrează o valoare de 8,1 mii persoane. Categoria care a înregistrat cele mai mari valori sunt cei cu 

nivelul gimnazial de instruire care au înregistrat o valoare de 12,6 mii persoane, valoare ce constituie 
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25,81%. Și în categoria persoanelor cu nivel primar de instruire pentru anul 2015 au fost înregistrați 0,2 mii 

persoane la oficiile Forței de Muncă în calitate de șomeri. 

 

 
Figura 2. Dinamica șomerilor din Republica Moldova înregistrați, după nivelul de instruire, perioada 

2015-2019 

Sursa: Biroul Național de Statistică 

 

În anul 2019 se observă că totalul șomerilor înregistrați este mai mic decât valoare șomerilor 

înregistrați în anul 2015, indicator ce demonstrează că pe parcursul celor cinci ani avem o descreștere 

semnificativă a numărului de șomeri. În prima categorie s-au înregistrat 7,1 mii persoane cu nivelul superior 

de  instruire ori 15,13%. La următoarea categorie, a celor cu studii medii de specialitate, avem 5,0 mii 

persoane înregistrate. În categoria următoare, adică a persoanelor cu nivel secundar profesional de instruire, 

unde avem 12,1 mii șomeri. În categoria următoare, a persoanelor cu studii liceale și medii generale, situația 

puțin se redresează și constituie 8,9 mii persoane înregistrate ca șomeri sau 18,97%. Persoanele cu nivel 

gimnazial de instruire în anul 2019 a înregistrat cea mai mare valoare și anume de 13,2 mii persoane ori 

28,14%, ceea ce constituie mai mult de a patra parte din totalul șomerilor pe anul 2019. Și ultima categorie, a 

persoanelor cu un nivel primar ori fără școală de instruire a înregistrat o valoare de 0,5 mii persoane, adică 

1,06% din totalul șomerilor înregistrați în anul 2019. 

În urma analizei efectuate pe această perioadă se observă că valoarea persoanelor cu un nivel 

secundar profesional de instruire și gimnazial rămâne foarte semnificativă în totalul șomerilor înregistrați. 

Totodată este îmbucurător faptul că persoanele cu un nivel primar de instruire ori fără școală sunt într-un 

număr foarte mic, ceea ce denotă faptul că în Republica Moldova persoanele tind să obțină cât de cât studii. 

 

Concluzii 

În urma studiului se poate de menționat: 

 Conform datelor analizate în materialul de mai sus se observă că numărul persoanelor înregistrate 

în calitate de șomeri  au o pondere mică din totalul persoanelor active înregistrate în Republicii Moldova, dar 

totuși trebuie de luat în calcul acest indicator și de căutat soluții de redresare a situației. Statul trebuie să ea 

măsuri în ceea ce privește diversificarea activităților economice și în deosebi creșterea gradului de 

industrializare a țării. Tendința de scădere a populației active, și nu numai, și de creștere a șomajului în 

rândul acesteia se v-a menține, chiar dacă în ultima perioadă șomajul a cunoscut o descreștere continuă. Se 

știe foarte bine că, în state precum Republica Moldova, unde ramura de bază a economiei naționale este 

agricultura de tip subzistență, aceasta din urmă este о ramură a economiei unde salariile sunt la un nivel mic 

față de alte ramuri ale economiei, și respectiv populația mereu tinde spre obținerea unui venit mai bun. 

Deaceea e necesar de efectuat schimbări în domeniul agriculturii, altfel cei încadrați în câmpul muncii în 

domeniul respectiv vor migra peste hotare, cu atât mai mult că Republica Moldova se află la hotare cu state 

învecinate care au о economie mult mai dezvoltată. 

 Antrenarea persoanelor cu un gard de instruire mai înalt în domenii care ar oferi un salariu mai 

bun, în caz contrar majoritatea acestora v-or migra peste hotare pentru о viață mai bună. Paralel cu aceasta e 

necesar crearea de noi locuri de muncă bine plătite și asigurarea serviciilor sociale de calitate. Pe lângă 

aceasta se cere fоrmarea pe lângă centrele educaționale existente, inclusiv și Universitățile de Stat, a 

Departamentelor de reprofilare și recalificare a specialiștilor existenți, deoarece viața se schimbă foarte rapid 
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și profesiile care mai ieri erau foarte bine plătite astăzi nu se mai întreabă. Respectiv este necesar crearea de 

Centre care să ofere cursuri cu orientare practică și nu doar teoretică și numai în domenii profesionale 

speciale, dar și în fоrmarea de noi specialiști care să-și poată găsi activitatea în domenii investiționale, de 

marketing, de acordare a serviciilor de consultanță, etc în spațiul virtual. 

 E important de acordat o atenție deosebită populației din grupele de vârstă de la 15 până la 35 de 

ani, grupă ce se confruntă cu o sumedenie de probleme cotidiane și nu numai. Dacă cei de o vârstă mai 

înaintată au rezolvat marea parte a problemelor de ordin organizațional, locuință, mijloc de transport, ori au 

obținut niște deprinderi care foarte greu v-or fi modificate, atunci tânăra generație este dispusă să plece mai 

ușor nefiind atrasă de nici о perspectivă clară de a obține ori procura o locuință, un mijloc de transport ori 

alte bunuri sociale care să-i rezolve necesitățile de confort social. În acest caz ei foarte ușor migrează în țările 

din Uniunea Europeană ori Federația Rusă, unde șansele de a abține un venit decent sunt mult mai mari, 

chiar dacă munca este mai grea și se pierde statutul social.  

 Șomajul a înregistrat valori mici în perioada analizată, însă în Republica Moldova mai sunt multe 

de realizat pentru a diminua acest indicator, a crește atractivitatea țării și pentru persoanele plecate în 

străinătate la muncă și de ce nu și pentru persoanele de peste hotarele ei. În același timp se cere crearea 

condițiilor favorabile de dezvoltare a entităților mici și mijlocii, care au menirea de a diminua șomajul prin 

antrenarea unui număr mare de muncitori și în același timp aceste entități se acomodează mai ușor la 

schimbările care au loc în ultimul timp pe piața muncii la nivel mondial. În paralel se cere susținerea și 

promovarea activităților și inițiativelor personale ale populației de a încerca noi domenii de activitate, care 

până în prezent nu au existat, dar pentru aceasta trebuie să existe o colaborare foarte strânsă între 

administrația publică centrală, organizațiile nonguvernamentale, lumea de afaceri, instituțiile de învățământ 

și societatea civilă. 
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Rezumat. Leadershipul se manifestă diferit într-o universitate, fiind influenţat de o mare diversitate 

de factori, cei mai importanţi fiind legaţi de personalitatea liderului, de caracteristicile susţinătorilor săi şi 

de specificitatea contextului în care acesta evoluează. Literatura de specialitate arată că există o strânsă 

legătură între managementul de înaltă calitate şi rezultate educaţionale îmbunătăţite, principala diferenţă, 

în acest sens, o face leadershipul exercitat de managerul universității. În acest context, strategia de 

leadership devine un vector de diferenţiere între aşteptările şi percepţiile beneficiarilor, direcţi şi indirecţi, 

cu privire la calitatea serviciului public de educaţie. Studiul literaturii de specialitate menţionează că, de 

cele mai multe ori, în practică se regăseşte un mixt al diferitelor tipuri de strategii, în funcţie de 
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particularităţile organizaţiei maximizându-se, pe cât posibil, şansele organizaţiei de a-şi atinge obiectivele 

şi de a obţine avantajul competitiv. 

Cuvinte cheie: învățământ superior, leadership, modele, strategii . 

 

Abstract. Leadership manifests itself differently in a university, being influenced by a wide variety of 

factors, the most important being related to the personality of the leader, the characteristics of his 

supporters and the specificity of the context in which evolves. The literature shows that there is a close link 

between high quality management and improved educational outcomes, the main difference in this regard is 

the leadership of the university. In this context, the leadership strategy becomes a vector of differentiation 

between the expectations and perceptions of the beneficiaries, direct and indirect, regarding the quality of 

the public education service. The literature review mentions that, most of the times, in practice there is a 

mixture of different types of strategies, depending on the particularities of the organization, maximizing, as 

much as possible, the chances of the organization to achieve its objectives and achieve a competitive 

advantage. 

Key words: higher education, leadership, models, strategies. 

 

 

Introducere  

În ultimii ani, a existat un interes din ce în ce mai mare pentru rolul liderilor în cadrul instituțiilor de 

învățământ superior, datorat în special schimbărilor contextuale care au avut loc în sectorul învățământului 

superior în ultimele decenii, precum globalizarea pieței și internaționalizarea instituțiilor, reduceri în 

finanțare publică și creșterea mobilității academice transfrontaliere. În acest climat de schimbare Instituțiile 

de învățământ superior au fost obligate să ia în considerare modul de dezvoltare a liderilor și care ar putea fi 

un comportament de conducere adecvat pentru a permite adaptarea la aceste noi circumstanțe. Când diferitele 

paradigme de leadership întâlnite în sectorul învățământului superior sunt comparate cu teoria și practica 

generală de leadership, este posibil să se identifice și mai mult complexitatea dezvoltării liderilor din acest 

domeniu. Rolul și strategiile de leadership pentru dezvoltarea universităților este o temă studiată mult mai 

amplu în literatura din Uniunea Europeană unde datele arată relația directă dintre un leadership eficient, 

creșterea calității  procesului educațional, planificarea strategică mai eficientă în scopul realizării obiectivelor 

instituționale și consolidării poziției concurențiale. Problema cercetată ține de identificarea particularităților 

domeniului învățământului superior și analiza modelelor și strategiilor de leadership ce se potrivesc și pot fi 

utilizate mai eficient în acest domeniu. În scopul studierii problemei s-au propus următoarele obiective:  

 abordarea teoretică a conceptului de leadership,  

 sinteza celor mai populare modele și strategii de leadership  

 analiza modului de aplicare a strategiilor de leadership în învățământul superior. 

 

Metodologia cercetării  

Articolul s-a bazat pe analiza literaturii și a abordărilor teoretice cu privire la leadership, teoriile și 

modele existente, precum și pe studiul comparativ al strategiilor de leadership, iar utilizarea metodei  

deductive și de sinteză a permis identificarea  modelelor și strategiilor de leadership care sunt mai potrivite și 

eficiente pentru domeniul învățământului superior.  

 

Rezultate  

Conceptele moderne de leadership privesc acest termen drept “procesul prin care liderii nu sunt 

indivizi ce au sarcina de a-i conduce pe cei ce îi urmeazǎ, ci de membri ai unei comunitǎţi de muncǎ” 

(Horner M.). “Leadership-ul este o relaţie reciprocă între cei care aleg să conducă şi cei care aleg să îi 

urmeze” (James Kouzes and Barry Posner).[4] 

Leadership se referă la un proces prin care o persoană poate influenţa un grup de indivizi în 

realizarea unui obiectiv comun. Autoritatea managerială poate exista, dar nu este necesară. Într-un recent 

rezumat al teoriilor pe leadership, Northouse identifică patru teme comune privind modul în care 

leadershipul este exprimat:  

 este un proces intenționat;  

 procesul implică influenţă;  

 trebuie  realizat în cadrul unui grup;  
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 presupune atingerea unui obiectiv comun instituțional. 

Leadershipul educațional poate fi privit și înțeles drept un proces de consolidare și extindere a 

profesionalismului prin autorizarea cadrului didactic de a-și manifesta abilitățile de lider și de a exersa 

leadershipul în activitatea sa curentă, ca parte componentă a acesteia.  Leadership înseamnă în primul rând 

conducere (în sens de activitate de conducere), dar în acelaşi timp şi capacitatea, abilitatea de a conduce, în 

cazul dat, o comunitate academică într-un mediu economic și social complex. Fiecare lider din învățământul 

superior trebuie să fie expert în mai multe domenii: 

1.Să cunoască mediul /sectorul în care activează 

2.Să cunoască specificul de organizare și activitate a universității   

3.Să se cunoască foarte bine pe sine însăși. 

Pentru a fi un adevărat lider este necesară o reorientare a gândirii și acțiunii, astfel încât în spiritul 

acestuia să-și facă loc conceptul de măreție. Modelul «Celor patru colțuri ale leadership-ului», propus de P. 

Koestenbaum arată că există patru moduri de a exprima măreția în gândire și acțiune: 

 
Figura 1. Modelul “Celor 4 colțuri ale leadershipului” 

 

 Viziunea, care presupune acea capacitate a liderului de a distinge perspectiva cea mai largă, ceea ce 

presupune o gândire nouă și amplă, liderul este un vizionar cu o gândire strategică bine dezvoltată. 

 Realismul, leadershipul se bazează pe fapte și respinge iluziile ; 

 Etica, exprimată prin atenția acordată celorlalți, având în vedere că morala înseamnă să servești pe alții ; 

 Curajul de a acționa, de a te expune, de a fi perseverent în acțiune. După ce a ascultat și i-a păsat, liderul 

trebuie să aibă curajul de a lua decizii. [7] 

Cercetătorii au diferite abordări în ceea ce privește aspectele legate de leadership. Cu toate acestea, ei 

sunt de acord că mediul contemporan se schimbă atât de repede și a devenit atât de complex încât nu există 

un stil unic de conducere potrivit pentru toate circumstanțele. De aceea, există diferite tipuri și modele de 

leadership care se recomandă pentru anumite faze de dezvoltare ale organizației sau pentru anumite situații 

oferite de domeniul de activitate.  

 Leadershipul managerial – analog modelelor formale ale managementului, a fost criticat deoarece este 

considerat mai limitat și tehnicist. După ce misiunea și viziunea au fost definite, după ce obiectivele au 

fost stabilite, acestea trebuie convertite în management strategic și operațional. 

 Leadershipul transformațional - tipul de leadership care se recomandă atunci când o companie trece 

printr-o perioadă de tranziție și de schimbări majore. Caracterizează liderii ce reuşesc să perceapă 

nevoia de schimbare, să proiecteze şi să conducă în mod eficace schimbări organizaţionale majore.  

 Leadershipul tranzacțional – acest tip de leadership se bazează în special pe capacitățile de negociator 

al liderului. Pentru a asigura realizarea obiectivelor și a obţine implicarea și motivarea personalului, 

liderul promite o serie de recompense în schimbul adoptării anumitor decizii şi comportamente, în așa 

fel încât să stimuleze o atmosferă de lucru, de colaborare, care este adecvată pentru un mediu stabil și 

cunoscut. [3] 

 Leadershipul distribuit –poate fi diferențiat de alte modele prin centrarea pe leadershipul colectiv, în 

defavoarea celui individual, dar nu echivalează cu o diminuare a rolului conducătorului. 
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 Leadershipul postmodern – se bazează pe percepțiile individuale multiple, și nu pe realitatea 

obiectivă. Fiecare participant are o perspectivă unică asupra instituției, astfel există viziuni multiple în 

locul uneia enunțate de lideri. 

 Leadershipul cultural – liderul trebuie să fie un model, de aceea deosebit de important este  

capacitatea unei persoane de a crea o viziune atractivă, de a influenţa şi a motiva alte persoane, de a se 

implica regulat, fizic, raţional şi emoţional, în stabilirea şi realizarea obiectivelor comune. Simbolurile, 

valorile, atitudinile şi normele de comportament acceptate și specifice culturii organizaționale sunt 

promovate și constituie pilonii sistemului organizațional. Rolul liderului constă în crearea unei viziuni 

bazate pe un set de valori proprii, care să ţină cont de elementele culturale organizaţionale şi să fie 

acceptate de către ceilalţi membri ai organizației. 

 Leadershipul emoțional – preocuparea față de sentimente mai mult decât față de fapte, recunoscând că 

abordările raționale nu explică pe deplin modul în care rectorii pun în practică rolul de lider. 

 Leadershipul circumstanțial – nu este un singur model, ci reprezintă o manieră de răspuns ce necesită 

o diagnoză eficientă urmată de selecția atentă a celui mai potrivit stil de leadership. Important este 

modul în care liderii răspund la circumstanțele sau problemele organizaționale unice. 

 Leadershipul moral – bazat pe valorile, credințele și etica liderilor. Ei trebuie să se comporte cu 

integritate, să dezvolte și să susțină scopuri bazate pe valori explicite.[1] 

Liderii din învățământul superior trebuie să analizeze cum mai bine să conducă organizațiile lor și să 

găsească ce abordare de leadership e cea mai potrivită. Există o multitudine de modele și stiluri, dar cele mai 

potrivite pentru universități ar fi: 

1. Modelele ierarhice - tipice pentru învățământul superior, care este obișnuit cu stilul autocratic susținut și 

de abordările centrate pe profesori. Statutul profesorului în comparație cu cel al studentului încurajează 

crearea unei poziții autoritare, cu toate că în prezent tot mai mult se implică studenții și devin parte 

importantă a comunității de învățare. Acest model nu este bine venit în conducerea colegilor din mediul 

academic. 

2. Modelul individualist – se bazează pe statutul personal și recunoașterea profesională, de exemplu 

combinarea activităților de predare și cercetare de către profesori prin stabilirea recompenselor pentru 

articolele recenzate, descurajează leadershipul colaborativ și crește cel bazat pe performanțe și 

concurență, de ex. depunerea cererii pentru ocuparea postului de conducere la un departament. 

3. Modelul colegial - des întâlnit în universități, deoarece evaluarea colegilor și conlucrarea  între ei pentru 

realizarea sarcinilor administrative este des practicată. Este un fel de management de compromis în care 

staff-ul academic lucrează împreună, dar își păstrează și interesele individuale.  

4. Modelul colaborativ – este o abordare mai nouă în care, în rolul academic se pune accent pe parteneriate 

colaborative și stabilirea relațiilor non-ierarhice. Aplicabilitatea fiecărei abordări poate varia în funcție 

de eveniment, de situație și de participanți. Validitatea diverselor modele depinde de asemenea de cinci 

considerații: dimensiunea instituției; structura organizațională; timpul disponibil pentru management; 

disponibilitatea resurselor; mediul extern. 

Pentru a deveni un lider de succes specialiștii identifică necesitatea existenței atributelor individuale, 

ce se referă la personalitatea conducătorului, motivația acestuia și abilitățile cognitive generale și cristalizate. 

Dezvoltarea liderului presupune și acumularea unor competențe bazate pe cunoștințe temeinice, dar și 

abilități de gândire critică, de rezolvare a problemelor și abilități sociale. Ele pot fi înnăscute, dar și formate 

din experiență.  

Între un conducător de succes şi trăsăturile lui personale există o strânsă corelație. Studiile efectuate 

evidențiază un număr mare de trăsături care pot fi sistematizate astfel:  

 Caracteristici fizice – vârstă, înălțime, greutate; 

 Caracteristici privind pregătirea – educație, statut social, mobilitate;  

 Inteligență – abilitate, reacție la stimuli; 

 Personalitate – influență, entuziasm, independență, vigilență, autoritate, agresivitate, stabilitate 

emoțională, maturitate;  

 Caracteristici sociale – popularitate, prestigiu, tact, diplomație, cooperare;  

 Caracteristici specifice locului de muncă – responsabilitate, inițiativă, perseverență, nevoie de succes. 

 Caracteristici generice comune: 

Încrederea în sine: încrederea în viziunea construită; încrederea în capacitatea de a găsi soluţii; 

încrederea în cei cu care va trebui să obţii scopul propus. 
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 Determinarea: voinţa de a realiza un scop propus; dominanţa în raport cu ceilalţi; forţa motivaţională;  

 Integritatea  

 Sociabilitatea 

 Caracteristici din perspectiva comportamentală. Această abordare se centrează pe comportamentul 

liderului analizând ce face şi cum face. Studiile în domeniu se bazează pe teoriile situaționale și au fost 

focalizate pe 2 direcţii: comportamentul liderului în raport cu sarcinile care trebuie realizate și  

comportamentul liderului  în raport cu factorul uman sau membrii echipei.[4] 

Capacitatea de leadership rezultă din combinarea celor două componente comportamentale și 

adaptarea lor în vederea realizării obiectivelor propuse. A fi numit lider al unui grup sau organizații, nu 

înseamnă întotdeauna a fi recunoscut natural, de toți membri și a avea abilitățile necesare pentru a deveni un 

lider autentic. Aceasta este diferența dintre “liderul formal” și “liderul informal”. 

Liderul formal este cel numit ca lider al unui grup de către autoritățile externe, dar neavând abilitățile 

necesare pentru a fi recunoscut natural ca lider de către colegi și subaltern. 

Liderul informal are un statut autentic de lider, este recunoscut natural de grup și îi inspiră să evolueze ca 

organizație. [2] 

Câteva studii de specialitate au încercat să evidenţieze unele corelaţii între leadership şi anumite 

trăsături de personalitate. Ca trăsături caracteristice liderilor de succes evidenţiază: puternica orientare spre 

asumarea de responsabilităţi şi angajarea plenară în îndeplinirea sarcinilor; tenacitatea în urmărirea 

scopurilor stabilite; spiritul îndrăzneţ şi originalitatea în rezolvarea problemelor; dorinţa de manifestare a 

iniţiativei în diverse situații și context sociale; autoîncrederea şi personalitatea puternică; disponibilitatea 

pentru acceptarea consecinţelor acţiunilor şi deciziilor altor persoane; capacitatea de a face faţă conflictelor 

și schimbărilor rapide ale mediului exterior şi disponibilitatea pentru adaptări și toleranța riscului(în limite 

admisibile); abilitatea de influenţare a comportamentului altora şi capacitatea de structurare a relaţiilor 

interpersonale, astfel încât să ușureze și să urgenteze atingerea scopurilor. 

Având în vedere faptul cǎ managerii din învǎţǎmântul superior provin din mediul academic, 

demonstrarea anterioarǎ a unor abilitǎţi de management nu este obligatorie, iar candidaţii trebuie sǎ-şi 

demonstreze aceste abilitǎţi în procesul de susţinere a candidaturii. Pe de altǎ parte, managerii de top din 

universitǎţi trebuie sǎ aibǎ un parcurs profesional cu reuşite în domeniul lor de activitate pentru a câştiga 

respectul colegilor. Deţinerea unui statut academic alǎturi de experienţa managerialǎ pare sǎ fie o reţetǎ de 

succes, iar respectul câştigat le permite acestora sǎ conducǎ. Din punct de vedere organizaţional, cea mai 

completǎ dezvoltare a unui lider în învǎţǎmântul superior îmbinǎ: 

 experienţa de lucru, 

 iniţiativele educaţionale,  

 experienţa practicǎ ghidatǎ  

 feedback asupra performanţelor într-un proces sistemic de dezvoltare a liderului  

Numeroase studii au analizat persoanele deosebit de eficiente în învǎţǎmântul superior, încercând sǎ 

identifice caracteristicile ce contribuie la succesul acestora. Un astfel de studiu a identificat cinci 

caracteristici ale celor mai eficienţi rectori: 

 bunǎ colaborare cu membrii senatului;  

 demonstrarea unei puternice ambiţii de a-şi atinge obiectivele;  

 menţinerea atenției pentru a nu rata oportunitǎţile; 

 reacţii neaşteptate;  

 demonstrarea a unui al şaselea simţ pentru oportunitǎţi.  

Programul de dezvoltare a abilitǎţilor de leadership de la Texas A&M University defineşte liderul pe 

baza urmǎtoarelor caracteristici: 

 mentor al facultǎţii / universitǎţii şi al angajaţilor;  

 catalist pentru gândirea criticǎ şi susţinere politicǎ;  

 o persoanǎ în serviciul celorlalţi, care pune pe locul al doilea propriul sǎu interes; 

 un vizionar, care planificǎ, estimeazǎ şi acţioneazǎ.[5] 

Programul a identificat opt competenţe-cheie ale acestor lideri, care trebuie încurajate prin 

dezvoltarea curriculei: comunicare; luarea deciziilor; utilizarea sistemelor; eticǎ profesionalǎ; dezvoltarea 

echipei; supervizare; planificare, predare şi consiliere; creativitate şi inovare.  
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Literatura de specialitate arată că există o strânsă legătură între managementul de înaltă calitate şi 

rezultate educaţionale îmbunătăţite, principala diferenţă, în acest sens, o face leadershipul exercitat de 

managerul universității. 

Clasificarea a tipurilor de strategii manageriale, care pot fi întâlnite în sisteme de educaţie din 

diferite ţări ale lumii. Acestea sunt următoarele: 

 - Strategia orientată către sistemul de valori: echitate, dreptate, egalitatea de şanse, performanţă.  

- Strategia orientată către investiţia în resursa umană: profesorii sunt singura variabilă care poate 

compensa deficienţele studenților, în plan socio-economic.  

- Strategia orientată către utilizarea resurselor din organizaţie, respectiv administrarea universității pe 

termen scurt.  

- Strategia orientată spre autonomie decizională şi descentralizare, bazată pe leadership 

transformaţional. Studiul literaturii de specialitate menţionează că, de cele mai multe ori, în practică se 

regăseşte un mixt al diferitelor tipuri de strategii, în funcţie de particularităţile organizaţiei maximizându-se, 

pe cât posibil, şansele organizaţiei de a-şi atinge obiectivele şi de a obţine avantajul competitiv. 

În acest context, strategia de leadership devine un vector de diferenţiere între aşteptările şi percepţiile 

beneficiarilor, direcţi şi indirecţi, cu privire la calitatea serviciului public de educaţie. 

Leadershipul în învățământul superior se poate realiza la 3 nivele distincte: 

I) Leadership educațional personal (nivel interior). La acest nivel, liderul își”conduce” propria dezvoltare 

profesională. Pornind de la valorile personale și profesionale pe care le are, identifică obstacolele / 

problemele pe care le înregistrează pe parcurs și care nu-i permit să desfășoare o activitate de calitate, care să 

corespundă cu valorile pe care le împărtășește. 

II) Nivelul II și III – Leadershipul educațional se manifestă la nivel de departament (micronivel) și instituție 

(macro-nivel) prin realizarea în comun a unor proiecte de cercetare și încurajarea componentei de cercetare 

în activitatea diviziunii și universității; diseminarea de către lideri a experiențelor pozitive înregistrate în 

activitate, inclusiv în procesul de cercetare, precum și inspirarea și motivarea profesorilor-colegi de a-și 

îmbunătăți activitatea. Participarea în activități de cercetare-dezvoltare vor avea un impact pozitiv asupra 

funcționării și evoluției instituției. La nivel macro, un lider trebuie să asigure legătura cu stakeholderii 

instituției și nu numai o performanță mai mare, dar și o vizibilitate și implicare în comunitatea din care face 

parte.[6] 

Studiile din domeniu menționează că planificarea strategică în universități poate fi făcută la nivel 

orizontal și vertical. Din perspectiva orizontală procesul decizional trebuie să fie compatibil cu cererea 

socială și interesele strategice ale universității. Pe verticală liderii trebuie să cuprindă următoarele 3 domenii: 

1. infrastructura și tehnologiile, 

2. schimbările organizaționale (serviciile academice, biblioteca) 

3. inovarea în predare (motivarea și stimulente) 

Accentul mai pronunțat pe managementul predării și al învățării, ca activități - nucleu al unităților de 

învățământ, a dat naștere conceptului de “leadership al instruirii” sau leadership “centrat pe învățare”. 

Leadershipul instruirii presupune că în centrul atenției liderilor să se afle comportamentul cadrelor didactice 

angajați în activități care influențează direct dezvoltarea studenților și calitatea procesului educațional. 

Leadershipul centrat pe învățare implică trei aspecte: 

 Dialogul cu cadrele didactice; 

 Promovarea dezvoltării profesionale în rândul profesorilor; 

 Încurajarea predării reflexive. 

Sintagma “leadership al instruirii” provine din America de Nord, fiind substituită în Marea Britanie, 

dar și în alte sisteme educaționale de leadership “centrat pe învățare”. Rhodes și Brundrett (2010) susțin că 

cea de-a doua variantă este mai generoasă ca sens și are un potențial mai mare. Autorii explorează tranziția 

de la leadership-ul instruirii, preocupat de asigurarea calității predării, la leadership-ul pentru învățare, care 

încorporează un spectru mai larg de acțiuni ce sprijină învățarea și rezultatele învățării. Liderii pot influența 

învățarea prin trei strategii de bază: 

1. Modelare –purtarea exemplului 

2. Monitorizarea- asistarea la ore și furnizarea de feedback profesorilor 

3. Dialog- crearea oportunităților pentru cadrele didactice de a realiza un schimb de idei pe tema învățării și 

predării alături de colegi și lideri din sistem.[1] 
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Toate acestea sânt posibile doar dacă profesorii activează într-o organizație de învățare ce creează o 

comunitate profesională cu viziuni comune, în care este stimulată cooperarea, iar performanța este încurajată 

printr-un leadership participative. Astfel, una dintre condițiile psihopedagogice prioritare pentru formarea 

profesorului lider și implementarea cu succes a leadership-ului educațional este comunitatea profesională de 

învățare, în accepțiunea lui P. G. Northouse (2004), leadership-ul presupune neapărat existența unui grup 

care colaborează și realizarea unui obiectiv comun. O comunitate de învățare se bazează pe un grup de 

oameni care împărtășesc emoții, valori sau credințe comune, sânt implicați activ în procesul de învățare, se 

susțin și se motivează reciproc. Comunităţile academice dinamice de învăţare reprezintă structuri în cadrul 

cărora toți membrii se bucură de control și fiecare învață, este un mediu specific deoarece fiecare cadru 

didactic se bucură de realizări individuale recunoscute și apreciate și autonomie personală. Această 

organizație trebuie să fie axată pe principii importante ale leadership-ului educațional care reflectă relația 

dintre comunitatea de învățare și manifestarea profesorului lider. Eficacitatea organizației de învățare poate fi 

apreciată în funcție de rezultatele obținute atât la nivel individual cât și organizational. Această comunitate se 

dezvoltă prin soluţionarea diferitelor probleme cotidiene: mari şi mici, strategice şi tactice etc. Soluționarea 

problemelor trebuie făcută în mod participativ, prin implicarea cadrelor didactice în procese de cercetare-

acțiune, care, pe de o parte, ar contribui la construirea de noi cunoștințe, dezvoltarea personală, iar pe de altă 

parte, ar influența în bine funcționarea și dezvoltarea instituției.[6] 

Cultura organizațională reprezintă un alt concept-cheie, un fundament și o condiție psihopedagogică 

importantă în abordarea profesorului în calitate de lider și în promovarea leadership-ului educațional. Cultura 

organizațională are un rol major în dezvoltarea universității, în transformarea acesteia într-o organizație de 

învățare, iar strategiile și modelele de leadership utilizate în universitate trebuie să se bazeze pe principiile 

culturii și să o consolideze.  

 

Discuții  

Managementul unei instituții academice a suferit  schimbări permanente sub presiunea externă și 

necesitatea adaptării la cerințele sociale și economice actuale. Diminuarea calității în sistemul de învățământ  

este un subiect de actualitate. Reformele succesive și destul de incoerente sugerează lipsa unei viziuni termen 

lung, precum și cea a unui consens  asupra rolului și locului leadershipului universitar în economia şi 

societatea noastră. Punctele de referință identificate în urma analizei nevoilor și specificului domeniului de 

învățământ superior semnalează necesitatea implementării diverselor strategii de leadership universitar la 

nivel de decizii strategice instituționale, îmbunătățirea și dezvoltarea profesională a personalului didactic, 

unul concentrat pe calitatea și performanța educației. Spre deosebire de management, considerat a fi un tip 

formal și instituționalizat de conducere, leadership este perceput ca un proces desfășurat la nivel atât formal 

cât și informal de grup, în timp ce liderul ca șef este cineva care este un vizionar și persoana care inspiră și 

dezvoltă acest grup. Literatura de specialitate recomandă leadershipul distribuit pentru delegarea 

responsabilităților, reglementarea relațiilor centralizate-descentralizate, precum și strategiile de leadership 

transformațional și tranzacțional pentru adaptarea la perioada de tranziție și realizarea obiectivelor pe termen 

lung, dar și cercetarea și dezvoltarea  creativității și consolidarea aspectelor psihologice și sociale în 

universitate. Tema este foarte actuală și necesită studii suplimentare atât la nivel teoretic cât și empiric. 

 

Concluzii 

Sistemul de învățământ superior din Republica Moldova își pot spori capacitatea de a se adapta 

schimbărilor mediului exterior, de a răspunde prompt nevoilor sociale și de a asigura un învățământ superior 

personalizat și transparent, doar în condițiile în care se bucură de un grad înalt de autonomie instituțională și 

de un management universitar performant și eficient. Universitățile dispun doar prin excepție de administrații 

eficiente și performante, în acest context se cere consolidarea și promovarea lidearshipului prin dezvoltarea 

inițiativelor interinstituționale și crearea unei structuri de susținere a leadershipului universitar, urmând 

exemple de bună practică internațională. Nu există doar un model sau o strategie de leadership ce poate 

asigura succesul și dezvoltarea durabilă a universității, alegerea depinde de contextul și factorii externi ce 

afectează activitatea instituției, dar și de cultura organizațională, motivarea personalului și obiectivele 

realizate. Astfel, liderul universitar trebuie sa creeze conexiunea dintre dezvoltarea instituțională prin 

manifestarea lidershipului la nivelul micro și macro. Universitatea nu este doar o organizație bazată pe 

cunoaștere, ci şi o organizație inteligentă, capabilă de învățare şi adaptare la condițiile mereu în schimbare 

ale societății contemporane. Prin analogie cu structura personalității umane, organizația academică poate fi 
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abordată inclusiv ca un ansamblu structurat de cunoștințe, dinamica acestora fiind identificată cu procesele 

cognitive care, în funcție de modul lor de articulare şi de orientarea lor, pot conduce la învățare 

organizațională. Contribuind la transformarea universității într-un epicentru al schimbării, oferind resurse și 

posibilități, asistență consultativă; stimulând și încurajând colaborarea; instituind un climat psihologic 

favorabil, liderii instituționali asigură eficiența și continuitatea dezvoltării profesionale, care, în fază de 

instituționalizare, creează o cultură a personalului didactic, sporind calitatea procesului educațional. 
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Rezumat. Schimbarea este o permanență a vieții noastre actuale, deoarece o întîlnim peste tot, atît 

în viața personală cît și în activitatea organizațională. Dezvoltarea organizațiilor, dar și evoluția la general 

sunt strîns legate de schimbare. Amploarea cu care se dezvoltă schimbarea și fatorii ce o generează, 

necesită un management adecvat, bine pregătit și puternic înnărmat cu diferite instrumente noi.  

În acest articol se propune o analiză a conceptului de schimbare, tipurilor, cauzelor, surselor și 

etapelor de realizare a acesteia. Pentru a gestiona eficient schimbarea avem nevoie de un management 

eficient și eficace, care va pune în aplicare instrumente, modele, metode și tehnici eficiente în vederea 

realizării cu succes a procesului de schimbare, ca rezultate să se obțină o dezvoltare prin transformare, fără 

de opunere și rezistență din partea părților implicate. Respectiv, scopul acestei lucrări va consta în analiza 

abordărilor teoretice privind schimbarea și managementul schimbării, precum și de a prezenta unele modele 

și instrumente de management al schimbării, așa cum sunt prezentate în articole științifice 

Cuvinte cheie: schimbare, managementul schimbării, instrumentele managementului schimbării 

 

Abstract. Change is a permanence of our current life, because we find it everywhere, both in 

personal life and in organizational activity. The development of organizations, but also the evolution in 

general are closely related to change. The magnitude with which change develops and the factors that 

generate it, requires proper management, well-prepared and strongly equipped with various new tools. 

This article proposes an analysis of the concept of change, its types, causes, sources and stages of its 

realization. To effectively manage change we need efficient and effective management, which will implement 

effective tools, models, methods and techniques in order to successfully complete the change process, as a 

result of transformational development without opposition and resistance from the parties involved. 

Respectively, the purpose of the papers will be to analyze the theoretical approach to change and change 

management, as well as to present some models and tools for change management, as presented in scientific 

articles. 

Key words: change, change management, change management tools 
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Introducere  

În viața de zi cu zi peste tot are loc schimbarea, atît în viața particulară a fiecăruia din noi, cît și în 

viața întreprinderilor sau organizațiilor.  Pentru acceptare și realizarea schimbării este nevoie de o pregătire 

atît personală, cît și a întregii organizații. În vederea ținerii sub control a oricării schimbări, trebuie să 

cunoaștem specificul procesului de schimbare, necesitatea schimbării, dar și echipa managerială trebuie să 

fie pregătită pentru acceptarea și implementarea schimbării.   

Managementul schimbărilor permite menținerea controlului asupra procesului de dezvoltare al 

organizației. În stadiile inițiale, schimbările pot fi subtile și nesemnificative, dar pe măsură ce organizația sau 

proiectul se dezvoltă, volumul și numărul acestora vor crește și vor implica un număr tot mai mare de oameni 

în procesul de schimbare. Trebuie de menționat că, la nivel de proiect, managementul schimbării este 

aplicarea unui proces structurat și a unui set de instrumente pentru a gestiona latura umană a schimbării 

pentru a obține rezultatul dorit al proiectului. La nivel organizațional, este capacitatea liderilor de a aduce 

schimbări în organizație.  

Managementul schimbării este procesul de ajustare constantă a direcției unei organizații, actualizarea 

structurii acesteia și căutarea de noi oportunități. Toate aceste schimbări sunt determinate de cerințele în 

continuă schimbare ale clienților interni și străini. Lucrurile se schimbă mai repede acum decât oricând, așa 

că stăpânirea strategiilor de management al schimbării devine din ce în ce mai importantă. Condițiile pieței 

se pot schimba peste noapte. Tot felul de alianțe, uniuni, asociații mixte apar și se destramă în mod constant. 

Tot ceea ce ține de activitățile organizațiilor poate fi supus controlului. Astăzi, în era tehnologizării rapide 

viabilitatea organizațiilor în principalele domenii de activitate este pusă sub semnul întrebării. 

Scopul acestui articol este de a analiza esența schimbării și a managementului schimbării, precum și 

de a prezenta unele modele și instrumente de management al schimbării, așa cum sunt prezentate în articole 

științifice, precum și un rezumat al punctului meu pe această temă.  

Actualmente la nivel de întreaga societate au loc schimbări în diferite domenii. Schimbări accelerate 

au loc la nivel de structuri sociale si economice, activități colective colective, practicile sociale, stilurile de 

conducere și de comportament,  dar si la nivel de mentalitatile, Actuala generatie, din orice colț al lumii, nu 

mai poate spera la existența și dezvoltarea în cadrul acelorași structuri economice și sociale. De menționat că 

se întîmplă schimbări la nivelul psihologic al oamenilor, la nivel de gîndire și percepere. 

Cele mai afectate de schimbare sunt considerate țările în curs de dezvoltare și din „lumea a treia”. 

Acestea preeau experiența și pașii de urmat în difetite domenii de activitate a țărilor dezvoltate. Uneori aceste 

exemple sunt mult prea gru de preluat, adaptat și implementat în unile țări sau domenii, respectiv aici se 

ciocnesc cu o rezistență puternică și crearea de anumite conflicte sau situații de criză. Respectiv este nevioe 

de o pregătire specială a managerilor ce realizează schimbarea dari și a mediului de implementare. 

Noile relații de proprietate determină noi atitudini, astfel se atestă o necesitate de schimbare de 

mentalitate, iar competitia le impune oamenilor noi comportamente, Adesea schimbarea este considerată si 

ca o dimensiune a perspectivei. 

În baza acestor constatări, putem conclude că necesitatea schimbării vine din modificările de mediu 

care se petrec sau urmează a fi, cee ace determină organizațiile să revadă și să regîndească strategiile 

existente și acele viitoare, prevenind, astfel, anumite faze de declin sau influiența negative a factorilor 

mediului înconjurător. Adaptarea și perfecționarea strategiilor, presupune și realizarea schimbărilor la nivelul 

mediului interior al organizațiilor, prin realizarea unor schimbări orgaizatorice, revizuirea sarcinilor aplicate, 

tehnologiilor practicate, dar nu în ultimul rind pregătirea oamenilor pentru acceptarea și realizarea 

schimbărilor.  Toate acestea generează formarea unor echipe manageriale puternice, bine pregătite pentru 

gestiunea eficientă a schimbării și apașilor de implementarea în cadrul întreprinderii, cu aplicarea unui 

instrumentar managerial correct și efficient. 

 

Metodologia cercetării  

În vederea realizării unei cercetări eficiente și demonstrarea validității problemei abordate a fost 

folosit un complex de metode. În primul rînd a fost folosită analiza literaturii de specialitate pentru a explica 

conceptele de bază privind managementul schimbării, componentele, tipuri, necesitatea, etapele schimbării. 

Pentru a combina diferite componente ale cercetării într-o manieră rezonabilă logică  se va folosi metoda 

calitativă de analiză a informației. Pe parcursul întregii lucrări putem întîlni un expunerea într-un mod 

comparativ, astfel punem în evidență aspectele principale ale problemei studiate. Prin sinteză, facem anumite 

concluzii la materialele abordate diferit în literatura de specialitate. 
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Rezultate  
Managementul schimbării este definit ca metodele și modurile în care o companie descrie și 

implementează schimbarea atât în cadrul proceselor sale interne, cât și externe. Aceasta include pregătirea și 

sprijinirea angajaților, stabilirea pașilor necesari pentru schimbare și monitorizarea activităților înainte și 

după schimbare pentru a asigura implementarea cu succes.  

Schimbarea organizațională semnificativă poate fi o provocare. Adesea necesită mai multe niveluri 

de cooperare și poate implica diferite entități independente în cadrul unei organizații. Schimarea reprezintă 

„înlocuirea, modificarea sau transformarea în formă și/sau conținut a unui obiect, proces sau fenomen.” 

Cauzele schimbării pot fi dependente sau independente de voința omului, însă indeferent de acestea, 

schimbarea trebuie cunoscută, analizată și, pe cît posibil, controlată, dacă se urmărește realizarea unor 

obiective.[2, p.14] 

În dependență de momentul în care se adoptă decizia de schimbare, schimbarea poate fi de două 

tipuri: voluntară și involuntară. 

 

Tabelul 1. Tipurile și cauzele schimbării voluntare și involuntare 

Caracteristeci Schimbarea voluntară Schimbarea involuntară 

Specific Se produce cînd afacerea încă este 

performantă și nu este nevoie aparentă de 

reorganizare; 

Este de dorit, avînd efecte benefice 

asupra organizației; 

Decizia de schimbare este luată 

pentru a îmbunătăți situația actuală sau 

pentru a anticipa deteriorările ulterioare; 

Managerii nu sunt constrînși să ia 

decizii drastice. 

Decizia de schimbare este 

luată cînd se pune problema 

supraviețuirii firmei; 

Managerii nu au libertate de 

acțiune, fiind constrînși să ia decizii 

drastice, în condiții de criză. 

Cauzele schimbării Preocuparea pentru previziune; 

Luarea deciziilor se face în timp util; 

Existența unui climat inovator 

favorizează experimentarea de lucruri și idei 

noi. 

Rezistența la schimbare scăzută. 

Previziune inadicvată sau 

lipsa previziunii; 

Amînare; 

Inabilitate de ași pune ideile 

în practică 

Sursa: elaborat de autor după [4, p. 28] 

 

Schimbarea continuă a mediului în care funcționează organizațiile este determinată de anumiți 

factori, de anumite forțe care fac presiune asupra schimbării, transformării. Printre principalele surse ale 

schimbării, sau factori care justifică necesitatea acesteia, pot fi menționate:  

 Evoluția în domeniul tehnologiilor; 

 Explozia cunoștințelor; 

 Învechirea rapidă a produselor; 

 Condițiile de muncă; 

 Schimbările în natura forței de muncă. [2, p.14] 

În literatura de specialitate găsim mai multe clasificări și abordări ale surselor schimbării, cum ar fi 

la Costache Rusu în manualul „Managementul schimbării”, sursele de schimbare sunt grupate în două 

categorii externe și interne (tabelul 2). 

Sursele sau cauzele schimbării pot fi grupate după diferite criterii și în diferite moduri, și factorii care 

influiențează schimbarea pot fi diferiți, dar interpretarea schimbării în mare parte depinde de resursa umană 

existentă în organizație și cea care inițiază schimbarea sau trebuie să accepte schimbarea. 

Schimbările eșuează de obicei din motive umane, astfel comunicarea eficientă este unul dintre cei 

mai importanți factori de succes pentru managementul eficient al schimbării. Toți indivizii implicați trebuie 

să înțeleagă progresul prin diferitele etape și să vadă rezultatele pe măsură ce schimbările evoluiază. 
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Tabelul 2. Sursele schimbării 

Sursele interne Sursele externe 

Redefinirea strategiilor de firmă 
Cererea pieței- reducerea ciclului de viață a produselor, 

scăderea solicitării 

Introducerea unor noi metode și stiluri de 

management 

Oferta pieței- schimbarea structurii pieții muncii, 

flexibilitatea forței de muncă, fuziunea companiilor 

Extindereea, diversificarea sau restrângerea 

activității economice a firmei 

Economică-crize economice, crize ale companiilor, 

modificări ale cursului valutar, etc. 

Restructurarea, disponibilizarea, angajarea 

personalului 

Socială- schimbarea preferințelor, tendințe noi, schimbări 

structurale pe piața muncii 

Introducerea unor tehnologii noi 
Evoluția tehnologică – accesibilitatea noilor tehnologii, 

inteligența artificială, etc. 

  

Explozia cunoștințelor- dezvoltarea managementului 

cunoașterii, apariția noilor metode și modele, bazate pe 

cunoaștere 

 
Politică- schimbarea conducerii la nivel local sau 

guvernamental 

 
Hazardul/calamitățile naturale – cutremure, inindații, 

incendii, furtuni. 

Sursa: elaborat de autor după[4, p.43] 

 

Astfel, devin absolut necesare pentru vitalitatea organizațiilor schimbările de comportament a 

lucrătorilor, schimbări ale naturii muncii, utilizarea inteligenții artificiale. În aceste condiții se impun 

anumite cerințe și pentru managerii organizațiilor: 

 Managerii trebuie să posede cunoștințe tehnice și o înțelegere profundă a modului în care se 

corelează diferitele sectoare de producție, vînzări, financiar, resurse umane etc.; 

 Managerii trebuie să dea dovadă de aptitudini în domeniul relațiilor interpersonale, 

comunicării, luării deciziilor, în detrimentul celor tehnice; 

 Managerii trebuie să-și schimbe atitudinea față de schimbări, pentru a desfășura o activitate 

mai eficace într-un mediu în continuă schimbare; 

 Managerii trebuie să dovedească înțelegere față de funcționarea sistemului în ansamblul 

său.[2, p. 15] 

Dacă tot vorbim despre rolul managerilor în procesul schimbării, ar trebui să menționăm importanța 

abordării unui complex întreg de măsuri manageriale, care ar veni prin implementarea și realizarea 

managementului schimbării.În literatura de specialitate putem găsi mai multe definiții ale acestui termen, dar 

toate se rezumă la un complex de acțiuni realizate în vederea gestiunii corecte și eficiente a procesului de 

schimbare. Managementul schimbării într-o organizație este procesul de luare a deciziilor interconectate 

care vor permite unei entități sau companii să se transforme dintr-o anumită situație, mediu sau set de 

circumstanțe care sunt mai puțin favorabile pentru realizarea obiectivelor companiei la situații, medii sau 

circumstanțe care sunt mai potrivite pentru afacere, fie pe termen scurt, mediu sau lung.[5] 

Aici putem menționa observarea unor specialiști cu referire la eficacitatea managementului 

scimbării, care trebuie să cuprindă activitățile prezentate în din figura 1. 

Practic aceste activități menționate în figura 1, reprezintă și etapele de parcurs în realizarea unei 

schimbări organizaționale. Aceste etape la diferiți autori le putem găsi prezentate și sub formă de modele, 

care se propun pentru realizarea unui management al schimbării cît mai eficace. Un astfel de model este 

prezentat în continuare, care arată că defapt cum trebuie să acționăm în grup sau în colectiv în cazul unei 

schimbări organizaționale. 
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Figura 1. Activitățile specifice managementului schimbării 

Sursa: preluat de autor din[1, p.58] 

 

În figura 2 sunt prezentat elementele unui model de management al schimbării, de unde se poate 

vedea că toate schimbările trec de la starea curentă, printr-o fază de tranziție, și în starea de îmbunătățire 

dorită.  

 La început, este important să se creeze sau să se afirme o nevoie larg înțeleasă pentru schimbare (crearea 

unei nevoi comune).  

 Este la fel de important să creați și să împărtășiți o idee despre cum va arăta rezultatul (conturarea unei 

viziuni).  

 Pe tot parcursul efortului de schimbare, trebuie să existe întotdeauna suficiente resurse dedicate acestuia 

(angajament mobilizator).  

 Trebuie să existe o modalitate de a urmări eforturile de schimbare (monitorizarea progresului).  

 O persoană sau o echipă trebuie să se asigure că schimbarea este finalizată (terminarea lucrării).  

 De la început până la sfârșit, efortul de schimbare trebuie să aibă sprijinul managementului și conducerea 

unei persoane sau a unor oameni responsabili (schimbarea de conducere) [6].  

J.Kotter și L.Schlesinger au definit managementul schimbării ca o acțiune de învingere a rezistenței 

la schimbare, reieșind din stabilirea echilibrului între sursele generatoare d schimbare și cauzele rezistenței la 

schimbare. Astfel, conform acestora: „managementul  schimbării ce concentrează pe identificarea surselor de 

rezistență la schimbare și furnizarea unor căi de depășire a acestora”[2, p.25] 
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Figura 2. Elementele unui model de management al schimbării și secvențele în care apar 

Sursa: preluat de autor din [6] 

 

Rezistența la schimbare poate fi definită ca orice obstacol care devine un impediment în 

implementarea schimbării. Sursa rezistenței sunt adesea indivizi sau grupuri, dar pot fi și sisteme sau procese 

care sunt depășite sau care nu se potrivesc condițiilor actuale de afaceri. Astfel, rezistența la schimbare poate 

să fie specifică individului sau organizației. (tabelul 3) 

 

Tabelul 3. Cauzele rezistenței la schimbare 

Cauzele rezistenței individului la schimbare: Cauzele rezistenței organizației la schimbare: 

Atenție și memorie selective Amenințări asupra puterii și influenței 

Obiceiuri Structura organizatorică 

Dependență Resurse limitate 

Frica de necunoscut Imobilizarea capitalului 

Rațiuni economice Acordurile inter-organizații 

Securitate  

Sursa: adaptat de autor după [3, p. 20-21] 

 

Orice proces de schimbar se poate realizeaza mult mai ușor în momentul în care avem instrumentele 

adecvate pentru îndeplinirea acetuia. Respectiv, aici poate fi folosit un ansamblu de instrumente (strategii, 

tehnici, procedure, modele).Adaptate contextului, acestea constituie un real sprijin în derularea și reușita 

procesului de schimbare.Mar parte a acestor instrumente ajută la motivarea personalului pentru 

implementarea schimbării. Unele instrumente ajută la depășirea barierelor organizaționale și la diminuarea 

rezistenței la schimbare.Instrumente de conducere a unei situații de schimbare se grupează astfel: 

 Strategii 

- Puterea și sistemele politice, 

- Simplificarea și asigurarea succesiunii acțiunilor; 

- Implicarea și participarea. 

 Tehnici 

- Construrea echipei 

- Sensul schimbării 

- Abilități de comunicare 

- Instrumente cotidiene pentru schimbare 

- Managementul prin acțiune directă 

- Învățarea din schimbare 

 Proceduri  

- Experimentarea 

- Analiza câmpului de forțe 

 Modele 

- Modelul „hard” 
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- Modelul  „soft”[4, p.380] 

Pentru a utiliza eficient instrumentele managementului schimbării este foarte important să definiți 

foarte clar și corect schimbarea, în situația respectivă, trebuie să vă asigurați că fiecare persoană din 

organizație înțelege și susține acest efort. 

 Primul instrument al managementului schimbării este organigrama. Aceasta este un instrument care 

permite desenarea tuturor proceselor organizaționale. Este o diagramă ușor de citit, care ajută la 

simplificarea proceselor organizaționale complexe. Organigramele sunt instrumente esențiale în 

managementul schimbării, care ajută la o ilustrare clară a tutror proceselor organizaționale și la 

descoperirea locurilor în care există pierderi și lipsește eficiența, lucruri care nu pot fi văzute cu ușurință. 

Ajută de asemenea la identificarea schimbărilor necesare pentru îmbunătățirea proceselor 

organizaționale. 

 Pentru un management al schimbării eficient, organizațiile trebuie să colecteze date importante referitoare 

la procesele originale și apoi să vină cu o prezentare a acestor informații. Măsurătorile și colectările de 

date trebuie să cuprindă: ciclurile temporale, adică media timpului necesar pentru finalizarea unui proces, 

intervalul de variație a acestui ciclu temporal, care include ciclul cel mai scurt și pe cel mai lung, debitul, 

care înseamnă numărul de unități care parcurg procesul într-o unitate de timp și erorile, care includ 

procentajul de unități care trebuie rectificate sau relucrate. Eficiența acestui instrument este dată de 

acuratețea datelor colectate și înregistrate. 

 Analiza în teren este foarte importantă pentru că ajută la o identificare clară a motorului și inhibitorilor 

schimbării pe care doriți să o implementați. Cel mai puternic inhibitor este rezistența membrilor 

organizației. Pentru ca noua schimbare să fie acceptată de către membrii organizației, trebuie să vă 

concentrați asupra beneficiilor aduse de aceasta. 

 Un alt instrument vital în managementul schimbării este diagrama culturală. De fapt, fiecare organizație 

are propriul său mod de a face lucrurile. Aceasta înseamnă că fiecare organizație are propria cale de 

stabilire a paradigmelor, conceptelor, presupunerilor, practicilor și valorilor. Înainte de a începe să lucrați 

la schimbarea organizațională, trebuie să schimbați paradigmele existente și acest lucru este posibil dacă 

înțelegeți acest instrument. 

 Ultimul instrument vital în managementul schimbării în organizații este un plan clar al proiectului. Un 

plan clar al proiectului vă va ajuta să știți cine ce face și când, un factor care ajută de asemenea la 

implementarea schimbărilor propuse cu o rezistență minimă.[7] 

Ca instrument în planificarea realizării strategiei schimbării poate fi considerată metoda SMART.  

SMART este un acronim al caracteristicilor considerate esentiale in formularea obiectivelor si 

anume: specifice, masurabile, accesibile, relevante si incadrate in timp. 

Utilizarea obiectivelor SMART in scrierea planului de afaceri are rolul de a va ajuta sa pastrati 

planul de afaceri cat mai scurt, clar si focusat pe obiectivele generale ale afacerii. In acelasi timp, realizate 

corect, acestea au rolul de a oferi repere constante in evaluarea rezultatelor obtinute pe parcurs.[8] 

Academic Scorecard Balanced Scorecard (BSC) operaționalizează harta strategiei. BSC 

diferențiază între patru perspective centrale și importante privind dezvoltarea strategică: 

 perspectiva financiară (Ce rezultate semnificative trebuie obținute?), 

 perspectiva clientului (Ce performanță calitativă și cantitativă este de așteptat de către părțile 

interesate?), 

 perspectiva procesului intern (Ce procese de lucru sunt importante pentru succesul organizației și, 

prin urmare, trebuie monitorizate și gestionate?),  

 perspectiva învățării și dezvoltării (Ce activități vor fi necesare pentru dezvoltarea organizației și a 

personalului acesteia în continuare pentru a garanta succesul organizației? Ce se poate învăța din 

eșecurile pentru viitor?). 

Pe baza obiectivelor menționate în harta strategiei cu specificațiile BSC, măsurile și parametrii vor fi 

definiți pentru a oferi membrilor organizației o orientare transparentă pentru procesele de implementare. Ca 

și harta strategiei, BSC încearcă să creeze o conexiune între cele patru perspective, dar la un nivel mai 

concret decât harta strategiei. În ultimii zece ani, BSC a fost mai răspândită în sectorul învățământului 

superior. Acest instrument a fost atât de puternic modificat pentru a răspunde nevoilor HEI, încât este uneori 

denumit Academic Scorecard.  

Controlul strategic Conceptul de „control” are uneori o conotație negativă în sectorul învățământului 

superior. Acesta este asociat cu supravegherea și controlul și este înțeles parțial ca un sinonim pentru „econo-



 
 

79 

mizarea” HEI. În schimb, conceptul de control, înțeles aici, este de obicei diferit: un sprijin continuu pentru 

directori, care oferă analize și informații utile pentru toate domeniile de management strategic, de la crearea 

obiectivelor până la evaluarea rezultatului.[9] 

Benchmarking-ul  este un proces de măsurare a performanțelor produselor, serviciilor sau 

proceselor companiei față de cele ale unei alte afaceri considerate a fi cele mai bune din industrie, de 

asemenea „cele mai bune din clasă”. Scopul evaluării comparative este identificarea oportunităților interne 

de îmbunătățire.  

Marcarea comparativă este un proces simplu, dar detaliat, în cinci pași: 

 Alegeți un produs, serviciu sau departament intern pe care să îl evaluați 

 Stabiliți cu ce companii de cea mai bună clasă ar trebui să faceți un punct de referință - cu ce 

organizații vă veți compara compania 

 Adunați informații despre performanța internă sau valorile lor 

 Comparați datele de la ambele organizații pentru a identifica lacunele din performanța companiei 

dvs. 

 Adoptați procesele și politicile în vigoare în cadrul celor mai buni interpreți 

 Analiza de referință va evidenția ce schimbări vor face cea mai mare diferență, dar depinde de dvs. 

să le puneți de fapt. 

Pe lângă faptul că ajută companiile să devină mai eficiente și profitabile, evaluarea comparativă are 

și alte avantaje, cum ar fi: 

 Îmbunătățirea înțelegerii angajaților despre structurile de costuri și procesele interne 

 Încurajarea construirii echipei și a cooperării în scopul de a deveni mai competitiv 

 Îmbunătățirea familiarității cu valorile cheie ale performanței și oportunitățile de îmbunătățire la 

nivelul companiei 

În esență, evaluarea comparativă ajută angajații să înțeleagă cum o bucată mică din procesele sau 

produsele unei companii poate fi cheia succesului major, la fel cum contribuțiile unui angajat pot duce la un 

câștig important.[10] 

 

Discuții  

Schimbările și managementul schimbării sunt subiectele cele mai des întîlnite atît la ședințele 

corporațiilor naționale, transnaționale, dar și la conferințele științifice internaționale.  Numărul factorilor ce 

influiențează schimbarea a crescut foarte mult în ultimii ani, respectiv crește și necesitatea implementării 

schimbării. Schimbările au loc în toate sferele de activitate umană: medicină, cultură, politică, economie, 

învățămînt și altele. Cu păreree de rău nu suntem pregătiți și nu am putut fi pregătiți pentru toate schimbările 

care au loc astăzi. Dacă e să ne referim la domeniul învățămînt superior, dar și educație în general, 

schimbările care au venit în primăvara anului 2019, odată cu pandemia, au descoperit o mulțime de probleme 

în acest domeniu și respectiv gradul și nivelul de nepregătire pentru anumite schimbări radicale. Aici am 

putut observa toate elementele teoretice cu privire la schimbare dar cu aplicare practică. Au fost mai multe 

schimbări care nu au putut fi pregătite din timp, au fost mai mulți factori ce au influiențat schimbările, dau au 

urmat și un șir de schimbări, una dupa alta într-o perioadă relativ scurtă de timp. Am observat și o rezistență 

puternică la schimbare din parte tuturor părților implicate.  

Știm că realizarea unei schimbări trece prin mai multe faze: starea curentă, durere/șoc, tranziția, 

remediu, starea dorită. În cazul procesului de învățămînt superior starea de șoc și tranziție au fost mai 

îndelungate, dar în final s-a trecut și peste rezistență și sa ajuns la un nivel de dezvoltare a instituțiilor, cu cel 

puțin o treaptă, mai înnalt. 

În acest articol am analizat mai mult aspectele teoretice fără a da exemple concrete. În urma unei 

analize mai detaliate a schimbărilor realizate în învățămîntul superior și consecințelor acestei schimbări, 

precum și perioada de realizare a schimbării și raportul dintre fazele de realizarea acesteia, voi publica alte 

studii mai ample cu referire la acest domeniu. 

 

Concluzii  

Realizarea unei schimbări în cadrul unei entități sociale, comerciale, presupune un efort major al 

echipei de implementare, dar și a întregii echipe manageriale. Managementul schimbării este un domeniu 

foarte necesar în toate sferele de activitate, indiferent de tipul și mărimea acestora. Actualmente au loc foarte 

multe schimbări datorate creșterii și dezvoltării factorilor de influiență a schimbărilor. Acești factori devin 
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din ce în ce ai imprevizibili, respectiv nu prea avem timp pentru a planifica o schimbare. Aii ne vine în ajutor 

instrumentarul folosit de manager în procesul realizării unei schimbări. Cunoașterea și aplicarea acestor 

instrumente și modele va permite: creșterea flexibilității managerilor la diferite situații și adoptarea mai 

argumentată și mai ușoară a deciziilor, reducerea rezistenței la schimbare, dar și dezvoltarea organizațională 

mai rapidă.   
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Rezumat. O localitate care dispune de potenţial turistic deosebit şi variat care sunt accesibile și pot 

fi vizitate în tot cursul anului, care dispune de o infrastructură generală funcțională, în care există  diferite 

forme de telecomunicaţii, unde funcționează structuri de cazare și de alimentare poate pretinde a deveni o 

localitate turistică. Atunci când produsul turistic al localității este făcut cunoscut și promovat astfel încât să 

atragă turiști locali și internaționali, deja putem vorbi despre o destinație turistică. Acesta a fost și 

parcursul de dezvoltare turistică a localității Văleni, care dispune de un potențial natural și antropic 

diversificat, pus în valoare atât de localnici, cât și de autoritățile publice locale, care încurajează 

dezvoltarea turismului local în divese forme. 

Cunoscută ca și destinație turistcă, localitatea Văleni promite calitatea servicilor prin crearea 

brandului turistic”Văleni-sat de vacanță”. Brandul turistic nu este doar un nume, logo sau identitate 

vizauală, brandul în primul rând înseamnă promisiune în satisfacerea așteptărilor clienților, brandul crează 

legătura cu vizitatorii. 

Cuvinte cheie: brand turistic, destinație turistică, potențial turistic, turiști. 

 

Abstract. A site that displays an unique touristic potential, accessible and open to visitors all year 

round, that has a functional general infrastructure in which different forms of telecommunications can be 

found, that operates living as well as eating accommodations can confidently claim to become a tourist 

resort. Only when the touristic character of the village starts being promoted and becomes known to local as 

well as international visitors, we can regard to it as a tourist destination. This was the course of development 

of Valeni, the village that holds an incredibly diversified natural and anthropic potential, assisted by both 

locals and public authorities, who in their turn encourage the local tourism in numerous ways. 

Under its status as a tourist destination, Valeni guarantees the high quality of its services through 

establishing its tourist brand “Valeni – vacation village”. The tourist brand is not just a name, logo or a 
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visual identity, first and foremost it represents a promise to reach its clients’ expectations, and creates a 

connection to its visitors. 

Key words: tourist potential, tourist destination, tourist brand, tourists. 

 

Prin destinație turistică se poate înțelege o țară, o regiune din cadrul unei țări, un oraș, un sat sau o 

stațiune. Conform legii turismului a R.Moldova nr. 352, destinația turistică este spaţiu geografic sau loc 

spre care se îndreaptă o persoană în scop turistic [1]. Dicționarul de terminologie turistică definește 

destinație turistică loc sau spațiu geografic unde un vizitator/turist se 

oprește, fie pentru una sau mai multe nopți cazare, fie pentru o scurtă 

perioadă de timp sau punctul terminus al vacanței turiștilor, indiferent 

dacă ei călătoresc în scop turistic sau de afaceri [7, p. 72].         

Destinația turistică poate fi o țară, regiune, zonă sau o localitate 

de tip urban sau rural care poate atrage turiști prin diversitatea, 

originalitatea și unicitatea resurselor turistice ce le deține. Totodată o 

destinație turistică poate reprezenta un singur produs și/sau mai multe 

produse turistice, aceasta incluzând atât spațiul geografic cât și valorile 

socio-culturale: istorie, tradiție, cultură, gastronomie, mod de viață etc. De exemplu, o țară poate fi o singură 

destinație, dar totodată  include în aria sa geografică mai multe destinații turistice sub forma de localități, 

stațiuni montane, de litoral sau balneare. Conform datelor OMT, tot mai mulți turiști caută destinații 

necunoscute, cu mediu curat, cu oameni ospitalieri și alimente ecologice. Din acest motiv, localitățile rurale 

sunt cele mai atractive pentru turiștii obosiți de aglomerația și viața urbană. 

Fiind preocupat de disconfortul de la oraş, turistul încearcă să evadeze din lumea automatizată şi să 

se refugieze într-un colţ al naturii cât mai ascuns, dar plin de farmec şi linişte. Încercând întotdeauna să 

elimine surplusul de energie negativă, omul de la sat ştie să se bucure de viaţă şi să guste din darurile naturii, 

să caute alinare prin comunicarea cu vecinii. Luând exemplul omului de la ţară, orăşeanul se refugiază şi el 

în sânul naturii, dar cu condiţia de a reveni la monotonia oraşului după o perioadă de timp. Motivațiile care 

stau la baza alegerii destinațiilor rurale în defavoarea celor urbane au fost studiate de mai mulți specialiști în 

domeniu. Nistoreanu Puiu a identificat mai multe motivații prezentate în figura 1. Aceste motivații ar trebui 

cunoscute și de perstatorii de servicii și  localnici ca să satisfacă așteptările și necesitățile turistice ale 

vizitatorilor. 

 
Figura 1. Motivaţiile care stau la baza alegerii destinaţiilor turistice rurale ca loc de vacanţă pentru 

turişti 

Sursa: [4, p.17] 

 

Pentru ca o localitate rurală să devină o destinație turistică, trebuie să corespundă unor criterii 

minime identificate de către specialiștii din domeniu. Dacă localitatea întrunește aceste criterii ea se poate 

dezvolta și poată fi introdusă în circuitul turistic. Există criterii minime obligatorii  pentru începutul 

desfăşurării activităţii turistice într-o localitate şi criterii care pot fi îndeplinite pe parcursul următorilor ani 

[4, p.38]. Printre criteriile obligatorii menţionăm: 

 existenţa unui potenţial turistic deosebit şi variat; 
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 accesibilitatea în tot cursul anului; 

 existenţa şi funcţionarea infrastructurii generale; 

 existenţa diferitor forme de telecomunicaţii; 

 structuri de cazare; 

 structuri de alimentare; 

Îndeplinirea acestor criterii obligatorii ar permite începutul desfăşurării turismului în localitatea 

rurală, care ar trebui să dispună şi de servicii complementare: asistenţă medicală, punct de informare 

turistică, panouri cu trasee turistice, indicatoare prezentând elemente ale infrastructurii turistice, activităţi de 

agrement, spaţii comerciale - criterii necesare care pot fi realizate pe parcurs. 

Dacă analizăm satul Văleni ținînd cont de aceste criterii obligatorii, putem spune că are toate 

condițiile pentru a deveni o destinație turistică deoarece: dispune de existenţa unui potenţial turistic deosebit 

şi variat; accesibilitatea este posibilă tot cursul anului, dar pentru unele atracții ar fi mai eficient perioada se 

sezon, în special pentru cele din mediul natural (plimbari cu barca, traseul calea Pestelui, Festivalul dulce 

floare de salcâm), infrastrucura generală este funcțională, inclusiv diverse forme de telecomunicaţii, cazarea 

și alimentarea se poate face la pensiuini. Printre criteriile complementare pentru a dezvolta turismul în 

localitate menționăm:  asistenţă medicală,  panouri cu trasee turistice, indicatoare prezentând elemente ale 

infrastructurii turistice, activităţi de agrement, spaţii comerciale 

Satul Văleni este localitatea care dispune de toate condițile pentru a deveni o destinație turistică – 

tendință vizibilă deja de mulți prin implicarea autorităților locale în dezvoltarea acestui domeniu prin 

accesarea fondurilor europene pentru dezvoltare a turismului local prin îmbunătățirea infrastructurii generale 

și specifice,  reanimarea, dezvoltarea și promovarea locală și internațională a tradițiilor și obiceiurilor locale, 

încurajarea populației de a se implica prin diverse forme: meșteșugărit, oierit, apicultură, gastronomie, 

transformarea caselor proprii în pensiuni sau case rurale.  

Prezentare generală: Satul Văleni este un sat din raionul Cahul aşezat pe malul râului Prut.  

Localitatea se află la distanța de 30 km de orașul Cahul și la 210 km de Chișinău. La vest se învecinează cu 

România, frontieră natural fiind râul Prut, în partea de sud-est cu satul Slobozia Mare, în est cu Vulcăneşti, 

iar în partea de nord cu satul Brînza. Satul Văleni are o suprafață totală de 4962 ha. Populația constituie 3020 

mii persoane [25]. 

Servicii publice: Satul Văleni are toate condițiile pentru dezvoltarea turistică deoarece, pe lângă 

atracții turistice,  dispune și de infrastructură generală: este amplasat pe drumul național Chișinău-

Giurgiulești, iar din anul 2008 prin sat trece linia ferată Cahul - Giurgiuleşti. Localitatea dispune de energie 

electrică, apeduct, gazoduct, telefonie fixă, telefonie mobilă, internet, TV digitală, servicii bancare, serviciul 

de poştă, servicii medicale, magazine alimentare, unităţi de alimentare şi cazare. Toate acestea stau la baza 

creării și dezvoltării infrastructurii turistice, care poate fi reprezentată, în primul rând, de crearea și 

funcționarea unităților de cazare de tip rural- pensiuni și agropensiuni turistice, camping-uri, tabere de 

vacanță etc.  

Legenda: Satul Văleni a fost menționat documentar în anul 1430, într-un document al domnitorului 

Moldovei de jos, Ştefan al II-lea, cu denumirea Balintinești. Legenda spune că primii locuitori ai satului au 

fost nişte pescari , baştina cărora n-o cunoaşte nimeni. Ei au venit aici pe la jumătatea sec. XVI fiind atraşi de 

marile cantităţi de peşte  ce se găseau în apele bălţilor neâmblate ale Prutului. Foarte curând şi-au adus aici şi 

familiile. Datorită cantităţilor mare de peşte aceşti pescari au devenit cunoscuţi pe pieţile din Bolgrad, Reni, 

Galaţi. Aceasta i-a atras şi pe alţi pescari să se mute pe aceste meleaguri. Însă pescarii, care de acum erau 

aşezaţi în vale, nu le-au permis să se aşeze aici şi ei. Noii veniţi au fost nevoiţi să se aşeze în partea de deal, 

unde era altă baltă, format din altă cotitură a Prutului, însă era mult mai mică.  Cei din deal erau numiţi - 

deleni, iar delenii îi numeau pe cei din vale - vălean sau văleni. Aşa le-a mers renumele pe pieţile, târgurile 

unde îşi  făceau apariţia pentru realizarea peştelui. Datorită faptului că cei din vale erau mai mulţi, bălţile mai 

mari, le-a permis să prindă mai mult peşte, de unde şi superioritatea, prestigiul a revenit vălenilor. Se zice că 

ieşise chiar o zicală în rîndurile cumpărătorilor: Când apare un vălean, avem peşte pe un an”. Cu timpul, 

însă, din cauza pârâiaşelor care se scurgeau în bălţile celor din deal, din pricina ploilor, marile cantităţi de 

mâl, au ânceput a micşora bazinele cu apă purtătoare de peşte, şi cu timpul delenii au început să se ocupe cu 

creşterea animalelor, oi capre şi vite cornute  mari. Ei îşi făceau apariţia pe pieţe tot mai rar, astfel noţiunea 

de delean cu timpul a început să dispară, în locul acestuia s-a impus denumirea de “vălean”, “văleni”, de 

unde şi denumirea teritoriului unde trăiau aceşti oameni. Satul apărut în preajma iezerului Beleu, menţionat 
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în 1466, se numea Balintineşti, apoi Vălintineşti, ca în următoarele documente din 1543 să fie menţionat 

Văleni şi să rămână aşa pentru totdeauna [10].  

Potențialul turistic al satului Văleni este bogat și diversificat. Pe lângă atracțiile naturale bine 

cunoscute și menționate în diverse materiale și lucrări, deoarece sunt recunoscute și protejate de stat, 

vălenașii au dat valoare și locurilor cu potențial istoric. Au creat structuri de cazare de tip rural și au 

îmbogățit serviciile cu prezentari de tradiții și obiceiuri punând accent pe colectivele artistice locale, pe 

meșteșugărit și produse locale. Produsul turistic al satului Văleni este unul complex, îmbinând resurse 

turistice naturale și antropice, prezentate în figura 2. 

 
Figura 2. Potențialul turistic al satului Văleni 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor colectate 

 

Colinele de aur sau Aflorimentul de la Văleni - arie naturală protejată de stat, se întinde pe o suprafață 

de 3 ha, la 0,5 km sud de satul Văleni, pe panta de est a văii râului Prut. Este un 

monument valoros datorită celor 14 specii de plante rare de stepă incluse în Cartea 

Roșie a Moldovei, care este și ținta cercetărilor efectuate de savanții Academiei de 

Științe a Moldovei [3, p. 117], deasemenea, deosebit de preţios, cu numeroase 

rămăşiţe scheletice din pliocen şi pleistocen, care au început a fi studiate la 

începutul sec.XX [2, p.171], acestea fiind atractive şi prin formele sale impunătoare, 

asemenea unor munți. 

Rezervația Biosferei UNESCO Lunca Prutului de Jos din 2014, anterior Rezervaţia Ştiinţifică „Prutul 

de jos”. creată Prin Hotărîrea Guvernului nr.209 din 23 aprilie 1991 cu scopul protecţiei florei şi faunei 

lacului Beleu şi a luncilor inundabile din împrejurimile lui precum şi pentru crearea 

condiţiilor favorabile pentru reproducerea plantelor rare şi pe cale de dispariţie. 

Rezervaţia este amplasată în lunca râului Prut, partea de vest a satului Slobozia 

Mare dar se întinde până în satul Văleni,  avînd o suprafaţă totală de 1755,4 ha. În 

componenţa rezervaţiei se include lacul Beleu cu o suprafaţă de 628 ha (1/3 din 

suprafaţa rezervaţiei), păşuni -124 ha, pădurile acoperă 366 ha, lunca inundabilă - 610 ha, alunecări de teren 

4,4 ha, alte terenuri 23 ha. Rezervaţia este bogată în floră şi faună. Vegetaţia include peste 193 de specii de 
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plante, 189 specii de păsări, 34 specii mamifere, 7 specii de reptile, 11 specii de amfibieni, 27 specii de peşti.  

În Cartea Roşie a Republicii Moldova sunt incluse 21 specii păsări, 5 specii mamifere, 2 specii de reptile şi 1 

de amfibieni. Rezervaţia aparţine Agenţiei de Stat pentru Silvicultură ”Moldsilva” şi prin valoarea sa 

prezintă o importanţă ştiinţifică recunoscută la nivel internaţional [21; 22; 5, p.17]. 

Lacul Beleu, ocupă 628 ha sau 1/3 din suprafaţa rezervaţiei Prutul de Jos. Acesta este un relict al 

Dunării şi are o vechime de peste 5-6 mii de ani. Adâncimea lui variază între 0,5 – 2 m, lungimea - 5 km, 

lăţimea -2 km. Lacul este un loc de popas pentru multe păsări migratoare de apă şi de baltă. Apa se află în 

permanenta comunicaţie cu râul Prut prin cele trei gârle de acumulare: Manolescu, Popovca şi Bugaiov, iar 

alte două gârle de evacuare - Rotaru şi Nevodului sunt situate în partea de sud-est a lacului. În Beleu se 

întâlnesc peste 20 de specii de peşti, inclusiv plătica-de-Dunăre, bibanul-soare, ţigănuşul-bătrân, crapul, 

şalăul, văduviţa ş.a [3, p.118]. 

Drumul lui Petru Rareş, s. Văleni. Un loc absolut pitoresc ce poate fi valorificat în turism este 

Drumul lui Petru Rareş din Văleni, drum pe unde trecea marele domnitor al țării Moldovei Petru Rareş cu 

peştele spre Galaţi, numit şi „Calea Peştelui”. Legenda spune că anume aici era 

atunci când a aflat că a fost încoronat. Pentru a da valoare acestui drum, în cadrul 

unui proiect de protecție a mediului, Centrul de Consultanță Ecologică Cahul 

împreună cu Primăria Văleni,  a creat Traseul eco-turistic „Drumul lui Petru 

Rareș”. Traseul se desfășoară în limitele Rezervației științifice „Prutul de jos” 

împrejurul lacului Beleu, pe o distanță de 9 km șerpuind printre desișurile de stuf, 

trestii și salcii. Aici poți admira natura în toată splendoarea ei, în special, 

coloniile de păsări sălbatice [10].  

Complexul Eco village Văleni – un complex cultural-turistic, axat pe dezvoltarea turismului rural, 

cultural, vitivinicol și ecoturismului în regiune. Pornind de la ideea unui muzeu 

tradițional, complexul a dezvoltat ulterior capacități de cazare ecologica 

Pensiunea Casa Dorului, un restaurant amenajat rustic Restaurantul Dor 

pentru evenimente, conferințe dar și servicii de katering,  și o mică vinarie de 

familie Corbu Winery cu scopul de a oferi pachete turistice bine închegate 

pentru a putea găzdui grupuri mixte de turiști, atât străini cât și locali,oferindu -

le și servicii de kaiac canoe, bird watching, târg de produse locale cât și 

program artistic prezentat de grupul etno folcloric „Vălenășițele”  [17]. 

Pensiunea Casa Dorului oferă: [18]. 

 2 camere mari tip Family – cu 3 locuri fiecare și cu baie comună 

 1 cameră de 4 locuri en-suite – cu baie proprie 

 1 camera dublă en-suite 4 căsuțe rustice cu baie proprie, dormitor cu pat matrimonial și pat single  

Muzeul Curtea Tradițională „Casa Dorului” este locul unde faci cunoştinţă cu trecutul, cu 

ocupaţiile şi îndeletnicirile strămoşilor noştri, toate exponatele fiind colectate şi păstrate într-o casă 

bătrânească tradiţională funcţionând sub forma unui muzeu. Aici poți vedea covoare, prosoape și costume 

populare, unelte de muncă utilizate de țărani în gospodărie și în câmp, obiecte de gospodărie și bucătărie, 

razboi de țesut s.a Toate obiectele sunt expuse în cele trei camere amenajate: casa mare, bucătăria și camera 

de locuit. Fiecare din ele arată așa cum erau ele pe timpul străbunilor nostri și te duce imaginativ în sec XIX. 

Pentru păstrarea și promovarea stilului tradițional a fost amenajată și curtea, unde se află și un cuptoraș la 

care se gătesc sarmale și plăcinte. Tot aici a fost amenajată o terasă împodobită cu covoare tradiționale, unde 

se pot desfășura diverse activități culturale, gastronomice, științifice etc. Printre serviciile oferite se regăsesc 

și cele de alimentare, plimbări cu barca prin canalul din capătul grădinii, program artistic și agrement. [9,10, 

17].  

Muzeul de Istorie si Etnografie Valeni - Muzeul și-a deschis ușile larg pentru public în anul  2017, 

atunci când a fost inaugurat Centru socio-cultural Văleni din care face parte. Muzeul cuprinde până la 1000 

de piese de vestimentație, mobilier, documente, poze, diferite unelte. Scopul Muzeului este de a conserva și 

valorifica patrimoniul istorie, etnografic și cultural al localității. În incinta 

muzeului activiază și un Atelier de Țesut Covoare la care meșterișele din localitate 

trasmit mai departe meșteșugul țeutului covoarelor. [12]. 

Pensiunea „La gura cuptorului” din Văleni.  Este un complex turistic 

care oferă mai multe tipuri de servicii: cazare, alimentare, informații despre 

tradițiile și obiceiurile locale, program artistic și master-class.  Pensiunea dispune 
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de 4 camere, care pun la dispoziţie vizitatorilor 10 locuri de cazare, cu grupuri sanitare separat, living. Sala 

de expoziţie de 50 de locuri în care este amplasat  “Muzeul pâinii, este locul unde  turistii, sunt serviţi cu ceai 

de plante şi miere de albini,  cu cozonac copt la pensiune şi burnăcei (porumbei) pe vatră sau pot gusta din 

bucatele tradiționale oferite la prânz și cină. 

Muzeul pâinii, s.Văleni.  La Văleni “Muzeul Pâinii”, amenajat în stil tradiţional  aşteapta orice 

oaspete cu pâinea pe masă. Doar aici poţi vedea atâtea feluri de pâine. Gospodina-ghid, îmbrăcată în haine 

tradiţionale demonstrează cele 18 feluri de pâine, vorbind despre rolul şi importanţa fiecăreia din ele la 

diferite sărbători: colacul din poclon, pupăza miresei, colacul de mire, colacul pentru nași, colacul pentru 

oaspeți, colacul pentru împărțit,  pupăza de soacră mare, colaci pentru înmormântări şi pomeni, colaci 

pentru gropari, podurile, etc 

Colacul din poclon. Conform tradiţiilor şi obiceiurilor de la sudul Moldovei, nunta începe cu 

“ploconul” trimis de către soacra mică către soacra mare, ca semn de mulţumire.  Are formă rotundă, se 

împleteşte din trei “iţe” şi e decorat cu flori şi frunze de cocă. Pe el stau aşezate darurile către soacră şi 

legăturile cu care se vor lega rudele, de către mireasă. După ce “poclonul” a ajuns la destinaţie, starostele 

împreună cu mirile şi vornicelul, merg să aducă naşii. Naşa aşează într-o basma “pupăza miresei”. 

Pupăza miresei. Se coace în formă pătrată şi este împletit din patru “iţe”. La 

baza are acelaşi aluat ca şi la ceilalţi colaci, doar că gustul  diferă de la un colac la altul 

în funcţie de forma şi împleteală. Se aşează pe pupăză  lumânările cu care naşii 

împreună cu mirii vor merge la cununie ; dulciuri care semnifică viaţa dulce a miresei; 

coroniţa, şi „hobot”-ul cu care naşa va găti mireasa. Coroniţa este jucată de către 

vornicel pâna la casa mirelui. 

Colacul de mire. Această formă al colacului împletit este tradiţională zonei de 

Sud al R.Moldova şi se coace cu ocazia nunţii. Este împletit din două “iţe” şi decorat cu 

flori de cocă. Se împodobeşte cu flori şi busuioc şi ca tradiţie, are gaură în mijloc pentru 

că mirele poartă acest colac petrecut pe mână, în momentul ritualului de “iertăciunie”, 

după care naşa rupe colacul peste capul mirilor, iar fărămiturile  semnificând bunăstarea 

familiei. Bucăţile de colac se dau la nuntaşii prezenţi. Se spune ca fetele mari care îşi 

vor pune bucata de colac sub pernă îşi vor visa ursitul, iar pescarii vor avea noroc la peşte. 

 

Colacul pentru naşi. Cei mai de vază la nuntă sunt colacii naşilor. Este împletit 

din trei “iţe” şi decorat cu flori de cocă. Pe fiecare dintre cei doi colaci sunt aşezate 

darurile  (cadourile), oferite de către socrii mici către naşi, ca mulţumire că au acceptat 

să le cunune copiii. Aceşti colaci sunt oferiţi naşilor, atât la nuntă cât şi la botez şi 

cumetrie. 

 

Pupăza de soacră mare. Tot la masa mare se mai joaca colac şi socrilor mari, 

soacra mare primind pupăza de soacra. Este un colac de formă dreptunghiulară, împletit 

în patru imitând chipul soacrei. Se darueşte de către soacra mică, şi este îmbrăcată cu 

haine care şi sunt de fapt darurile. Pe cap pupăza poartă neaparat batic şi floare, şi se 

spune că cu cât este mai frumoasă pupăza, cu atât este soacra mai bună.   

Colacul pentru oaspeti.  Rotund fiind este împletit din cinci “iţe” şi decorat cu 

flori şi frunze de cocă. Specific acestui colac este gaura din mijloc unde se pune solniţa 

cu sare pentru a-i întâlni pe oaspeţi conform tradiţiei noastre moldovenesti. 

Colacul pentru impartit.  La Sud, conform tradiţiei, de sărbătorile religioase care urmează unui post, 

cum ar fi Paştele, Crăciunul, Duminica Mare şi altele, este obiceiul de a merge şi de a împărţi colaci, care în 

dependenţă de sarbătoare, au bomboane, cozonac sau ouă vopsite. Cel mai frumos este la Duminica Mare 

atunci când pe lângă colac se mai pune şi o cănuţă cu cireşe. 

Colaci pentru înmormântări şi pomeni sunt facuţi din aluat de pâine, cu 

împleteala simplă în doua iţe. Colacii ca şi număr, conform obiceiului sunt impari şi 

reprezintă perechea sufletului fără de care acesta nu se poate integra în rândul neamului 

celor duşi.  

Colac pentru gropari.  Sunt  colăcei împletiţi în două cu gaura în mijloc şi se 

dau la gropari.Tot aceşti colaci se mai folosesc şi la pomeni. Trei colaci se duc la 

biserică pentru pomenirea decedatului, iar alţii se dau drept pomană la cei care au ajutat la înmormântare. 
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Podurile. Sunt 9 colăcei impletiti în două cu gaura în mijloc mai mici decât cei 

care se dau la gropari. Specific acetora este faptul că la fiecare vita se pun bănuţi ce 

semnifica plata vămilor pentru ca sufletul să treacă în lumea celor drepţi. Fiecare colăcel 

este legat cu un ştergar şi se dau drept pomană la fiecare răscruce de drum. 

Scăriţa vieţii. La 40 de zile, se face pomenirea sufletului, de obicei se pregateşte 

o masa pe care sunt aşezate toate cele necesare pentru o persoană, iar de pe această masă 

nu lipseşte scara vieţii, care are forma unei scări, iar treptele semnifică urcarea sufletului 

la ceruri. Această masă este oferită drept pomană unei familii. 

După prezentarea expoziţiei se demonstrează cum are loc jucatul pupăzei de 

soacră, vizitatorilor li se serveşte cozonac şi ceai de plante cu miere de albini, iar la 

plecare fiecare primeşte cîte  un burnăcel. [12]. 

Muzeul “Gheorghe Vodă”  este amplasat în cadrul gimnaziului „Ştefan cel Mare” din sat, el a avut 

deschiderea pe 24 decembrie 2010 în ziua de naştere a regretatului poet Gheorghe Vodă. Muzeul conţine 

diferite manuscrise, cărţi cît şi poze din viaţa şi activitatea poetului, care s-a născut şi a copilărit în satul 

Văleni. Gheorghe Vodă  s-a născut în s. Văleni la 24.01.1934 şi a fost un poet, scenarist și regizor de filme. 

A urmat cursurile Facultății de Filologie a Institutului Pedagogic de Stat "Ion Creangă" din Chișinău (1954-

1959) și apoi cursurile superioare de regie și scenaristică la Institutul de Cinematografie din Moscova - 

VGIK (1964-1966). După absolvirea facultății, a lucrat ca ziarist și poet. A scris volume de poezii (Zborul 

semințelor, Focuri de toamnă, Viața pe nemâncate ş.a )şi cărţi pentru copii (Leagănul, Bunicii mei 

ş.a).Începând din anul 1962 lucrează ca regizor și scenarist la studioul cinematografic "Moldova-film". În 

anii ’60-’70, el a scris scenariile și a regizat o serie de filme artistice (Se caută un paznic, Maria, ş.a) și 

documentare (Singur în fața dragostei, De-ale toamnei, ş.a) care l-au plasat în rândul cineaștilor iluștri din 

Republica Moldova. Gheorghe Vodă a lucrat o lungă perioadă în calitate de consultant literar la Uniunea 

Scriitorilor din Moldova, contribuind în mod substanțial la promovarea tinerelor talente. A decedat în 

Chişinău la 24.02.2007. Numele lui mai este purtat şi de biblioteca publică din sat din cadrul Palatului de 

Cultură [10; 3, p.118]. 

Casa rurală ”La Savetuca” este amplasată la pornirea pe traseul eco-turistic  ,,Calea Peștelui” 

domnitorului Petru Rareș. Proprietarii pasionați de istoria locului au amenajat casa în stil medieval, 

transformând-o într-un veritabil popas a domnitorului Petru Rareș la pescarii din Văleni.  Familia Gheorghe 

și Svetlana Vodă știu să-și surprindă vizitatorii cu legendele populare ale vălenașilor la un pahar de vorbă și 

să-i conducă în minunata împărăție a farmecului bălții de la Văleni. [13]. 

Casa rurală ”La Boieru” este  situată într-un loc pitoresc la poalele Dealurilor Aurii ale s. Văleni . 

Aici turiștii au  posibilitatea concomitent cu serviciile de cazare și gatronomie locală să beneficieze de 

ateliere de cunoaștere a pasiunilor membrilor familiei:  pirogravarea tivdelor (plantă erbacee agățătoare)   și 

prelucrarea artistică a metalului. Familia Nicu și Elena Boieru  organizează plimbări  pe Colinele Aurii, de 

unde se deschide întreg peisajul râului Prut și a Lacului Beleu. [13] 

Casa rurală ”Bujorii de Acasă” este un centru local de artizanat, unde gospodina, meșter popular 

înregistrat la Uniunea meșterilor populari oferă vizitatorilor povestea țeserii covorului tradițional de la Prut 

cu uzor vegetal. Elementele florale, în special  bujorii,  se regăsesc atât în obiectele de artizanat, cât și în 

amenajarea casei și grădinii, care este o adevărată colecție a speciilor de bujori. Casa rurală este administrată 

de Familia Nicolae și Mariana Burcă. [13] 

Casa rurală ”La taifas”, este administrată de familia Mariana și Petru Niculiță.  Serviciile 

specifice unei case rurale - cazare, alimentație vor fi îmbinate cu pasiunile gospodarului casei- muzica, 

pictura, cioplitul în lemn. Vizitatorii au posibilitatea să cunoască  minunățiile râului Prut, ale Lacului Beleu, 

făcând drumeții și plimbări cu barca, să savureze din plin din poveștile pescărești ale vălenașilor. [13] 

Ansamblul etno-folcloric „Vălenășițele”  atestat în 2002 are ca scop 

studierea și promovarea tradițiilor populare; valorificarea patrimoniului cultural 

local; promovarea cântecului popular strămoșesc a obiceiurilor și dansului popular. 

În ansamblu cântă și dansează persoane cu vârsta de la 13 ani și persoane cu vîrstă 

trecută de 50 ani. Programul colectivului este divers, pe lângă cîntecele culese de 

la rapsozii din localitate, strigăturile, proverbele și zicătorile folosite în timpul 

dansului,  Ansamblul „Vălenășițele” au teatralizat tradiiile țăranilor din cele mai 

vechi timpuri legate de muncile câmpului, de meșteșugurile populare, de produsele tradiționale țărănești, 

toate îmbinate în spectacolul „Drumul pâinii”. De-a lungul timpului ansamblul a participat la multe 
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manifestații culturale atât din țară cât și de peste hotare, obținând locuri de frunte și diplome de onoare, 

printre care: Festivalul Internațional „La fântâna dorului”, „Dobroge Mândră Grădină„ din România; 

Festivalul Național de folclor „La poale de Codru” din Căpriana, Republica Moldova etc. [10]. 

Ansamblul „Vălenașii” este un ansamblu de cântec și dans popular, 

participantă la diverse concursuri și festivaluri de tradiții populare. Repertoriul este 

reprezentat de piese populare colectate de la bătrânii din sat, dansuri cu mișcări 

specifice localității, dar și prezentări de tradiții cum ar fi, nunta de la sud, cu toate 

obiceiurile incluse, care din păcate nu se mai respectă în alte sate ale Republicii 

Moldova.  

Bunica din Văleni / Bunica bate toba - Lidia Bejenaru a evoluat alături de băieții de la „Zdob și Zdub” 

pentru prima dată pe scena de la Kiev în 2005, participând la concursul Eurovision cu piesa „Bunica bate 

toba", ocupând locul VI în concurs. Dupa ce a devenit faimoasă, bunica din Văleni 

este din ce în ce mai solicitată la festivaluri și concerte, iar mai nou - și la petreceri. 

Cu tobă, fluier și bună dispoziție, bunica este susținută muzical de soțul ei Tudor, 

meșter în prelucrarea instrumentelor muzicale și promotor al cântecelor populare. 

Impreuna cu bunelul se pregătesc minutios, Bunica are grijă de costume, iar bunelul - 

de instrumente, tot el are funcțiile de director artistic, PR manager și producător - o 

însoțește peste tot și are grijă de imaginea ei în scenă. Cu o zi înainte, ei repetă în 

curte toate melodiile. Imbrăcați în costume populare, opinci, cu toba la brâu și cu 

fluierașul în mână, ei sunt un simbol al satului Văleni, și deseori motivul vizitelor 

turiștilor. Programul artistic al soților Bejenaru completează oferta prestatorilor de servicii turistice din Văleni 

[10, 14].  Lidia Bejenaru oferă și cazare în Pensiunea „La bunica acasă”, ce include  3 camere, cu un număr 

total de 6 locuri [24]. 

Festivalul etnofolcloric „Dulce Floare de salcâm”  este un festival de folclor al obiceiurilor și 

datinilor de primăvară. Se desfășoară anual în satul Văleni,  la marginea satului în crângul de salcâmi. 

Perioada de desfășurare este luna mai, de obicei în prima decadă a lunii, atunci 

când salcâmul este înflorit. Organizatorii festivalului sunt Primăria Văleni, 

Consiliul Raional Cahul și Euroregiunea „Dunărea de jos”.  Festivalul  reuneşte 

anual colective folclorice din regiune şi din judeţele apropiate ale României. 

Conform regulamentului în cadrul acestui eveniment, colectivele participante prezintă un program artistic 

care include jocuri de ritual, datini şi obiceiuri, dans şi cântece populare autentice cu rapsozi populari.  

Tradițional, Festivalul se începe cu o paradă a portului popular, unde colectivele participante 

defilează îndreptîndu-se spre locul scenei în crângul de salcâmi. Fiecare colectiv își prezintă spectacolul timp 

de 30 minute, în care obligator se prezintă obiceiuri, datini, cântece folclorice de 

primăvară. Festivalul nu este doar o prezentare a folclorului, dar și un concurs 

jurizat de specialiști în etnografie și folclor, muzicieni și coreografi. Criteriile de 

apreciere și notare sunt bazate pe autenticitate, semnificație și punerea 

obiceiului în scenă, autenticitatea costumelor, aprecierea din punct de vedere 

muzical, coreografie și impresie artistică. Ansamblurile sunt apreciate cu 

locurile I,II,III, precum și premii speciale și diplome. Pe lângă programul 

artistic, se organizează și un târg al meșterilor populari, cu expoziții de creație 

reprezentând localitățile de unde vin. Vălenașii oferă oaspeților o gamă largă de servicii turistice ca: plimbări 

cu barca pe lacul Beleu, plimbări cu trăsura, bucătărie cu specific pescăresc, expoziție cu vânzare a 

produselor apicole, pâine tradițională, vizitarea traseului istoric „Calea peștelui a domnitorului Petru Rareș” 

etc. [23; 41; 6, p. 158] 

Meșteri populari: Meșteșugăritul în satele din raionul Cahul este bine dezvoltat, 

unii gospodari s-au specializat în anumite meșteșuguri care au devenit pentru ei și o 

plăcere și o sursă de venit. Vălenașii ca și restul  populației au mâini de aur și pe lângă 

munca de bază, se ocupă și cu ceea ce le este drag. Printre meșteșugurile practicate de 

Vălenași sunt confecţionarea instrumentelor musicale,  croşetare, broderii. Cei mai 

iscusiți la meșteșugărit sunt: [10]A  Burcă Mariana – broderie, Lupașcu Avram- 

lemnar, Niculiță Petru – împletitul în lozie, Volocceai Zina- țesut covoare. 

Evenimente culturale: Pe parcursul anului se organizează mai multe activităţi 

printre cele mai importante fiind:  
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- Crăciun şi Anul-Nou – decembrie 

- Ziua lui Gheorghe Vodă -24 decembrie  

- Hramul Satului – 25 decembrie 

- Dragobete – 24 februarie 

- Mărţişor - martie  

- Ziua Mamei -8 Martie 

- Ziua Memoriei/Europei - 9 mai 

- Festivalul etnofolcloric „Dulce floare de salcâm” - mai 

- Ziua Copiilor – 1iunie 

- Ziua Independenței, Limba Noastră – august  

Gastronomia – gospodinele satului Văleni, se pricep la gătit diverse bucate trdiționale, dar fiind un sat 

amplasat în preajma apelor, unul din ingredientele de bază ale preparatelor culinare este peștele 

Brandul turistic: Toate aceste au dus la necesitatea creării unui brand turistic local: 

„Văleni – sat de vacanță” ceea ce înseamnă că satul Văleni are un nume, simbol, o 

identititate vizuală care diferențiază produsul turistic local de alte destinații turistice.  

Conform Asociației Americane de Marketing, „Brandul este un nume, termen, design, 

simbol sau orice altă caracteristică care identifică bunul sau serviciul unui vânzător ca 

fiind diferit de cele ale altor [19].”  Philip Kotler afirmă că „Un brand este un nume, semn 

s-au simbol folosit în identificarea produselor sau serviciilor unui producator şi utilizate 

pentru a-l diferenţia de competiţie” [8, p.124].  Brandul destinaţiei a fost definit de 

Ritchie & Ritchie ca fiind „un nume, un simbol, un logo, un cuvant cheie sau orice semn grafic ce identifică 

şi totodată diferenţiază destinaţia; mai mult, acesta exprimă promisiunea unei experienţe de călătorie 

memorabile ce este asociată în mod unic cu destinaţia; [brandul] serveşte la consolidarea legăturii emoţionale 

dintre vizitator şi destinaţie” [8, p.125]. Brandul nu este doar un nume, este o promisiune, ceea ce spui 

trebuie să faci Identitatea brandului este descrisă drept cea care oferă clientului siguranță, Brandul dă 

oamenilor măsura lucrurilor — un indicator cu privire la nivelul așteptărilor lor și asigurarea că promisiunile 

vor fi ținute [20].   

Primul pas în dezvoltarea unui brand al destinaţiei turistice este poziţionarea acestuia pe piaţă. 

Poziţionarea imaginii brandului trebuie să corespundă necesităţilor emoţionale, culturale ale vizitatorilor. El 

trebuie: 

 Să aibă o notorietate ridicată nu numai din punctul de vedere al procentului de turişti care-i cunosc 

numele, ci şi din punctul de vedere al  atributelor, caracteristicilor, valorilor; 

 Să fie credibil, să reflecte potenţialul destinaţiei, resursele și obiectivele turistice inedite;  

 Să fie uşor memorabil, distinct [21].  

Logo-ul turistic este creat în cadrul Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) implementat 

de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și 

Cooperare (SDC). Proiectul își propune abilitarea și mobilizarea migranților pentru o 

dezvoltare locală durabilă. În cadrul acestui proiect a fost elaborat logo-ul și identitatea 

vizuală –Brand Book cu toate explicațiile elementelor componente, culori ale brandului, 

slogane. 

Logo-ul satului Văleni îmbină toate elementele naturii și a vieții satului asemenea 

raiului pe pământ:  pasarile cântatoare, apa lacului Beleu, peștii, spicul și pâinea, coroana 

domnitorului Petru Rareș, care conform legendei trecea prin Valeni când a fost încoronat.  

Logoul satului Valeni este constituit din: 

1. Elemente stilizate, elaborate în stil rustic menite sa reproduca tehnica încrustrarii în lemn, ce 

reprezintasimboluri ale naturii și ale vieții satului Valeni. Reprezentarea grafica a coroanei domnitorului 

Petru Rareș, Păsările cântătoare Florile, ce reprezinta flora bogată, Spicul și pâinea, ca simbol al 

pamânturilor roditoare ;Apa lacului Beleu cu peștii ce se bălăcesc, împraștiind picaturi de apă.  

2. Inscripția ”Valeni” executata la fel în stil rustic, tehnica încrustrării în lemn. 

Logoul are 2 slogane de bază:  Rupt din Rai - pentru campaniile de promovare în Republica Moldova 

și Sat de vacanță - în campaniile de comunicare pe extern. Logoul este format din 4 culori: verde, portocaliu, 

albastru deschis și verde deschis, ceea ce înseamnă:  Ecologic, Cald, Primitor, Autentic. Brandul turistic este 

administrat de către Primăria satului Valeni și  poate fi utilizat de către oricine, prin completarea unui 



 
 

89 

formular de solicitare cu condiția respectării prevederilor Brand Book-ului și utilizat doar în scopuri 

constructive, apolitice, în contextul unor activitați legale. [10, 13] 

 

Concluzii  

Satul Văleni este una din localităţile care permite practicarea şi dezvoltarea turismului, deoarece 

dispune de resurse turistice atât naturale cât şi antropice.  Fiind un sat pitoresc poate oferi diferite servicii 

turiştilor care doresc să se odihnească în mediul rural aproape de  natură, oferindu-le posibilitatea de 

încadrare în activităţi şi preocupări rurale; familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi tradiţiile locale; 

familiarizarea cu meşteşugurile practicate şi participarea la procesul meşteşugăritului; posibilitatea de 

procurare a produselor meşteşugăreşti, ş.a. Recunoașterea satului Văleni ca destinație turstică este o dovadă a 

dorinței și voinței autorităților locale care a incurajat localnicii să se implice sub diverse forme: meșteșugărit, 

transformarea gospodăriilor în case rurale, producerea și comercializarea produselor agricole și alimentare, 

promovarea culturii și tradițiilor  prin colectivele etnofolclorice locale, crearea unui festival internațional, 

servicii de agrement... iar Brandul „Văleni-sat de vacanță”  fiind intens promvat local  și pe extern, va duce 

la creșterea numărului de vizitatori naționali și internaționali, totodată va crește și responsabilitatea 

localnicilor față de calitatea serviciilor și diversificarea produsului turistic local în corespundere cu 

așteptările turistilor, deoarece un brand înseamnă o promisiune, care leagă turistul de zona vizitată.  

 

Referințe bibliografice 

1. Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, nr 965-IV, 

din 24.11.2006 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.14-17(2001-2004), 02.02.2007. 

2. Florea Serafim. Potenţialul turistic al Republicii Moldova. Chişinău:  Editura Labirint, 2005, p.171. 

3. Miron Viorel, Miron Marina. Turismul în arealul dunărean al Moldovei, Chișinău 2015, 135 p. 

4. Nistoreanu Puiu. Aprecieri asupra fenomenului turistic rural, în „Revista de turism”, nr.3/2007, p.17 

5. Noni Ludmila. Potenţialul turistic al Raionului Cahul, Editura Bons Offices, Chişinău 2010, 116 p. 

6. Platon Nicolae. Retrospectiva turismului moldovenesc. 55 ani de realizări. Editura Multiart-SV, 

Chișinău 2014, 204 p. 

7. Stănciulescu Gabriela. Managementul turismului durabil în centrele urbane. Editura Economica, 

Bucureşti 2004, 223 p. 

8. Mihailuc Olesea, Noni Ludmila, Brandul turistic al ţării şi oraşului. Posibilitatea oraşului Cahul de a 

deveni un brand turistic, Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul, Volumul VIII, 2012, CZU 082:378.4(478-21)=135.1=161.1 p.124-132 

9. ”La Văleni vin austriecii”, Curierul de sud, 24 august, 2011, nr 1.  

10. Interviu cu primara satului Văleni - Silvia Știrbeț 

11. Interviu cu proprietara pensiunii „La gura cuptorului”  -  Camenschi Vera 

12. Interviu cu Mariana Balușca, directoarea muzeului  

13. Interviu cu Elena Boieru, coordonatoare proiect „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) 

14. www.cahul.eu  

15. www.facebook.com/pages/Festivalul-etnofolcloric-Dulce-Floare-de-

Salc%C3%A2m/100833796785211?fref=ts). 

16. http://slobozia-mare.blogspot.com 

17. Acasă | Complex Văleni (complexvaleni.com) 

18. Pensiune | Complex Văleni (complexvaleni.com) 

19. What Is Branding? | The Branding Journal 

20. Ce este brandul? (antreprenor.su) 

21. (PDF) Crearea unui brand al destinaţiei turistice (researchgate.net) 

22. http://www.moldovaholiday.travel  

23. www.valeni.moldip.info    

24. Migraţie şi dezvoltare locală (MiDL) | Facebook 

25. www.statistica.md  

 

http://www.cahul.eu/
http://www.facebook.com/pages/Festivalul-etnofolcloric-Dulce-Floare-de-Salc%C3%A2m/100833796785211?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Festivalul-etnofolcloric-Dulce-Floare-de-Salc%C3%A2m/100833796785211?fref=ts
http://slobozia-mare.blogspot.com/
https://complexvaleni.com/
https://complexvaleni.com/pensiune/
https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition?fbclid=IwAR3P8zjWonNG75IHkh1dtCoykqDFZyuOLIAs6iPMnUWaIIUg4ncLRSsrjKA
http://www.antreprenor.su/2013/01/ce-este-brandul.html
https://www.researchgate.net/publication/230651455_Crearea_unui_brand_al_destinatiei_turistice
http://www.moldovaholiday.travel/
http://www.valeni.moldip.info/
https://www.facebook.com/groups/midlmoldova/
http://www.statistica.md/


 
 

90 

SECŢIA II 

ROLUL FINANȚELOR ȘI CONTABILITĂȚII ÎN ECONOMIA INOVAȚIONALĂ/  
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Rezumat. Eforturile actuale ale entităților de audit autohtone de a face față la cerințele normelor 

profesionale în domeniu, revizuite semnificativ în ultimii ani prin prisma asigurării condițiilor de calitate, 

constituie o provocare pentru mediul de afaceri autohton de a se conforma reglementărilor emise de 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, care au fost plasate de Ministerul 

Finanțelor al Republicii Moldova pe pagina web. Ajustările în cauză se regăsesc în cadrul manualului ce 

conține setul complet de reglementări emise de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit şi 

Asigurare privind controlul calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, precum și 

Note Internaționale de Practică privind Auditul. 

Studiul în cauză și-a propus să prezinte o sinteză a noilor cerințe ale standardelor internaționale de 

audit privind asigurarea calității în acest domeniu în contextul preocupărilor din partea entităților de audit 

autohtone de a identifica resurse necesare pentru implementarea noilor standarde privind calitatea, care au 

fost aprobate recent de International Federation of Accountants și anume International Auditing and 

Assurance Standards Board. 

Cuvinte-cheie: auditor, calitate, misiune de audit, sistem de management a calității, proceduri de 

audit, probe de audit, standarde internaţionale de audit și asigurare. 

 

Abstract. The current efforts of domestic audit entities to meet the requirements of professional 

standards in the field, significantly revised in recent years in order to ensure quality conditions, is a 

challenge for the local business environment to comply with regulations issued by the International 

Standards Council. Audit and Insurance, which were placed by the Ministry of Finance of the Republic of 

Moldova on the website. These adjustments can be found in the handbook containing the full set of 

regulations issued by the Council for International Standards on Auditing and Assurance on Quality 

Control, Audit, Review, Other Insurance and Related Services, as well as International Audit Practice Notes. 

The study aimed to present a summary of the new requirements of international quality assurance 

auditing standards in this area in the context of concerns by domestic audit entities to identify resources 

needed to implement the new quality standards, which have been approved. recently by the International 

Federation of Accountants, namely the International Auditing and Assurance Standards Board. 

Key words: auditor, quality, audit mission, quality management system, audit procedures, audit 

evidence, international auditing and assurance standards. 

 

 

Introducere 

Reformele de armonizare în domeniul auditului, care au avut loc în Republica Moldova, s-au 

remarcat printr-un șir de elaborări normative conforme cu reglementările internaţionale, cele mai importante 

fiind: 

mailto:aiachimovschi@mail.ru
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- aplicarea din anul 2012 a cerințelor Standardelor Internaţionale de Audit şi Control de Calitate, 

Codului etic al Profesioniştilor Contabili (în versiunile oficiale ale IAASB, IFAC); 

- asumarea misiunii, potrivit prevederilor Acordului de Asociere de a moderniza  activitatea de audit 

conform standardelor europene şi, respectiv, implementarea prevederilor acestuia în domeniile 

vizate, inclusiv şi racordarea la principiile Regulamentului (UE) Nr.537/2014 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţele specifice referitoare la auditul statutar 

al entităţilor de interes public; 

- intrarea în vigoare a noilor revizuiri ale Standarde Internaţionale de Audit, emise de IFAC în anul 

2015 recepționate și plasarea pe pagina web a Ministerului Finanţelor la 19.10.2017; 

- aprobarea Cadrului pentru calitatea auditului: elemente-cheie care alcătuiesc un mediu pentru 

calitatea auditului, acceptat şi publicat de Ministerul Finanțelor în temeiul Ordinului nr.113 din 

05.08.2016; 

- intrarea în vigoare a Legii nr. 271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare, care 

exprimă Conceptul de Transpunere a Directivei privind auditul în legislaţia naţională; 

- aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Regulamentului de activitate al Consiliului de 

supraveghere publică a auditului, conform hotărârii nr.807 din 20.08.2018.  

 

Metodologia cercetării 

Studiul își propune ca scop exprimarea opiniei referitor la avantajele și dezavantajele acestor evoluții 

la etapa armonizării profesiei de auditor la practicile internaționale. În cadrul temei de cercetare au fost 

investigate actele normative în domeniu, bunele practici internaționale în exercitarea profesiei de auditor 

urmărindu-se a fi scoase în evidenţă rolul reformelor în asigurarea calității serviciilor în acest domeniu. 

Cercetarea în cauză reprezintă o investigație empirică pentru a stabili dacă noile armonizări în domeniul 

auditului determină performanțele misiunii de audit în contextul cerințele actuale ale standardelor 

profesionale. 

 

Rezultate 

Republica Moldova este una din țările care continuă să se evidențieze prin reformele legate de 

racordarea cadrului normativ în domeniul auditului situațiilor financiare la bunele practici profesionale 

internaționale, recunoscute de majoritatea autorităților de supraveghere a auditului din țările membre ale 

Uniunii Europene. 

Potrivit informației publicate pe pagina web al IAASB firmele de audit pînă la 15.12.2022 vor lua 

măsuri pentru a crea condiții de implementare a cerințelor: 

- ED-ISQM 1 „Managementul calității pentru firmele care efectuează audituri și  revizuiri ale 

situațiilor financiare, precum și alte misiuni  de asigurare și servicii conexe”; 

- ISQM 2 „Engagement Quality Reviews”; 

- ISA 220 (revizuit). 

În acest context pe parcursul anului 2021 autoritatea pentru supravegherea activității de audit a luat 

mai multe decizii ce țin de asigurarea calității auditului, fiind preocupată totodată și de perfecționarea 

procesului de supraveghere și control a activității de audit în Republica Moldova în conformitate cu normele 

europene profesionale în domeniul auditului. 

Exercitarea controalelor cu privire la calitatea auditului constituie o justificare a funcționalității 

metodologii privind controlul extern al calității auditului elaborată în baza unei noi concepții, care în 

comparație cu metodologia precedentă este mult mai profundă și atotcuprinzătoare. 

Modificările de fond care au fost operate în versiunea actuală a Manualului de reglementări 

internaționale de control al calității, audit, revizuire, alte servicii de asigurare și servicii conexe, se referă la 

standardele ce sunt prezentate în tabelul 1.  

ISA 220 (revizuit) conține îmbunătățiri, clarificări și îndrumări cu privire la următoarele aspecte: 

a) S-a îmbunătățit accentul aferent importanței: 

- aplicării adecvate a judecății profesionale; 

- exercitării scepticismului profesional. 

b) S-a oferit o claritate mai bună în ceea ce privește: 

- rolul de implicare a partenerului de angajament pe întreaga perioadă a misiunii; 
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- responsabilitățile partenerului de angajament ce țin de gestionarea și asigurarea calității la nivel de 

angajament. 

c)  Sunt prezentate îndrumări pentru un mediu în evoluție aferente: 

- modelelor de utilizare a unor tehnologii avansate; 

- capacitatea echipei misiunii de conformare la politicile și procedurile de management al calității. 

 

Tabelul 1. Standardele profesionale de audit revizuite în contextul amendamentelor IAASB 

Actul 

normativ 
Prevederea legală Aspectele revizuite 

ISA 220 

(revizuit) 

Controlul calității pentru un audit 

al situațiilor financiare 

 

Revizuirea responsabilităților partenerului de 

angajament ce țin de gestionarea și asigurarea 

calității la nivel de angajament 

ISA 250 

(revizuit) 

Luarea în considerare a legilor şi a 

reglementărilor într-un audit al 

situaţiilor financiare 

 Procedurile de audit pentru cazurile în care este 

identificată sau suspectată neconformitatea cu 

legile și reglementările 

ISA 260 

(revizuit)  

Comunicarea cu persoanele 

responsabile cu guvernanța 

financiare. 

Aplicarea procedurii de identificare a unor 

aspecte specifice care trebuie discutate cu 

persoanele responsabile cu guvernanța 

ISA 315 

(revizuit) 

Identificarea și evaluarea 

riscurilor de denaturare 

Revizuirea procesului identificării și evaluării 

riscurilor de denaturare semnificativă, cauzată fie 

de fraudă, fie de eroare, la nivelul situațiilor 

financiare și al aserțiunilor 

ISA 540 

(revizuit) 

Auditarea estimărilor contabile și 

a prezentărilor de informații 

aferente” 

Asigurarea unei relații mai strânse cu metodele, 

datele și ipotezele utilizate în realizarea 

estimărilor contabile 

Sursa: Manualul IAASB, Ediția oficială 

 

În contextul aspectelor îmbunătățite ale ISA 250 (revizuit) sunt puse în evidență proceduri de audit 

pentru cazurile în care este identificată sau suspectată neconformitatea cu legile și reglementările, precum 

existența unui sistem informatic care, din cauza modului de proiectare sau accidental, nu poate furniza o 

pistă de audit adecvată sau suficiente probe de audit. 

Revizuirile efectuate în ISA 260 (revizuit) au avut rolul de a pune un accent mai mare pe 

recunoașterea importanței unei comunicări reciproce și eficace într-un audit al situațiilor financiare. În opinia 

noastră această revizuire oferă un cadru mai comprehensiv pentru comunicarea cu persoanele responsabile cu 

guvernanța și facilitează aplicarea procedurii de identificare a unor aspecte specifice care trebuie discutate cu 

acestea. 

ISA 315 (revizuit) oferă o înțelegere mai bună a tratamentului de a investiga procesul identificării și 

evaluării riscurilor de denaturare semnificativă, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, la nivelul situațiilor 

financiare și al aserțiunilor. Totuși este de menționat faptul că, în urma intrării în vigoare a prevederilor ISA 

315 (revizuit) a fost adus în concordanță și unele prevederi ale ISA 230 „Documentația de audit”. Astfel la 

pct.A7 ISA 230 se exemplifică documentarea modului în care auditorul a evaluat probele în legătură cu 

estimările contabile. 

La identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă pentru clase de tranzacții, solduri 

ale conturilor sau prezentări de informații semnificative, altele decât estimările contabile, auditorul are 

posibilitatea de a separa sau combina evaluarea riscului inerent și evaluarea riscului de control în funcție de 

tehnicile sau metodologiile de audit preferate și de considerente practice. 
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ISA 540 (revizuit) este în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare și include amendamente cu 

privire la un proces optimizat de evaluare a riscurilor. În acest mod se asigură o relație mai strânsă cu 

metodele, datele și ipotezele utilizate în realizarea estimărilor contabile, precum și în situațiile ce necesită un 

accent pe importanța scepticismului profesional. 

Ca rezultat al aprobării ISA 540 (revizuit) au fost aduse amendamente de concordanță următoarelor 

Standarde Internaționale de Audit: 

- ISA 200 „Obiective generale ale auditorului independent și  desfășurarea unui audit în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Audit”; 

- ISA 230 „Documentația de audit”; 

- ISA 240 „Responsabilitățile auditorului privind frauda întrun audit al situațiilor financiare”; 

- ISA 500 „Probe de audit”; 

- ISA 580 „Declarații scrise”; 

- ISA 701 „Comunicarea aspectelor  cheie de audit în raportul auditorului independent”. 

Este de remarcat că, entitățile de audit mai au la dispoziție ceva timp pentru ca pînă la 15.12.2022 să 

racordeze propriile sisteme de control intern a calității la cerințele ED-ISQM 1 „Managementul calității 

pentru firmele care efectuează audituri și  revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni  de 

asigurare și servicii conexe” și la prevederile standardului ISQM 2 „Engagement Quality Reviews”.  

De facto, ED-ISQM 1 reprezintă versiunea îmbunătățită a standardului ISQC 1 „Controlul calității 

pentru firmele care efectuează audituri și revizuiri ale situațiilor financiare, precum și alte misiuni de 

asigurare și servicii conexe”. Majoritatea îmbunătățirilor se referă la următoarele aspecte ale controlului 

calității: 

 

 
Figura 1. Aspectele revizuite ale sistemului de control a calității auditului 

 

Potrivit ED-ISQM 1 entitatea de audit ar trebui să adopte o nouă abordare, numită management al 

calității, adică concentrat pe modul în care fiecare firmă își gestionează riscurile pentru calitate. Standardul 

expune soluții de îmbunătățire a sistemului de control a calității la nivelul firmei de audit, precum: 

- creșterea responsabilității conducerii firmelor de audit; 

- îmbunătățirea guvernanței firmei de audit; 

- monitorizarea mai riguroasă a sistemelor de control a calității; 

- remedierea mai eficientă a deficiențelor sistemelor de control a calității. 

ISQM 2 admite ca revizuirea calității să fie extinsă și la alte tipuri de misiuni, decît cele de auditare a 

situațiilor financiare. De aceea, persoana care pretinde la rolul de revizor al calității trebuie să fie competență 

de a revizui și alte angajamente specifice domeniului auditat și respectiv  să corespundă mai multor criterii 

de eligibilitate comparativ cu acelea care au fost pînă la intrarea în vigoare a ISQM 2. 

 

Discuții 
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În opinia noastră, noile cerințe creează o platformă favorabilă pentru asigurarea condițiilor adecvate 

în realizarea activității de audit în Republica Moldova, însă acestea necesită resurse pentru consultarea și 

îndrumarea auditorilor practicieni prin prisma conformării la cadrul normativ existent: 

- Legea nr.271 privind auditul situațiilor financiare, la elaborarea căreia s-a consultat opinia publică, avînd 

totodată ca punct de reper Conceptul de Transpunere a Directivei privind Auditul în legislaţia naţională; 

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.807 din 20.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de 

activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului; 

- Standardele Internaţionale de Audit, inclusiv revizuirile emise de IFAC și plasate pe pagina web a 

Ministerului Finanţelor; 

- prevederile acordului de asociere semnat de către Republica Moldova cu Uniunea Europeană, care 

stabilește racordarea la prevederile Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale şi al 

conturilor consolidate [8], Regulamentului nr.537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public. 

În varianta actuală a ED-ISQM 1 se consideră ca sistemul de management al calității să fie abordat în 

mod proactiv în baza riscurilor care pot apărea în gestionarea activităților entității de audit. În acest mod se 

oferă soluții pentru sistemele de management al calității în ceea ce privește îmbunătățirea capacității de 

reacție la riscuri. Astfel, abordarea nouă a ED-ISQM 1 facilitează răspunsul mai proactiv al firmei la 

schimbarea circumstanțelor. În contextul cînd prevederile actualizate ale acestui standard asistă consiliul de 

administrație în exercitarea noilor atribuții ce țin de managementul calității. 

 

Concluzii 

Întrucât revizuirea calității angajamentului este un răspuns la un risc evaluat de calitate, constatăm 

necesitatea ca cerințele din ED-ISQM 1 și ISQM 2 să fie organizate într-un mod care să asigure legături 

adecvate între standardele de audit. Totodată, s-a ajuns la concluzia că ambele standarde explică rolul 

entității de audit în legătură cu interesul public și, totodată, clarifică cum se raportează atingerea obiectivului 

auditului la rolul de interes public. Astfel, la paragraful 7 din ED-ISQM 1 se prezintă clar această legătură 

dintre scopul sistemului de management al calității și interesul public. 

Totodată, aplicarea  ED-ISQM 1 va genera beneficii pentru calitatea angajamentului, va oferi sprijin 

în exercitarea adecvată a scepticismului profesional la nivel de angajament. La revizuirea standardului în 

cauză s-a ținut cont de provocările ce pot apărea la implementare, de aceea standardul oferă diverse materiale 

de sprijin care ajută tratarea acestor provocări. 

De asemenea, concluzionăm că în cadrul proiectului ISQM 2 sunt enunțate posibile acțiuni care oferă 

o abordare mai eficientă a problemelor de interes public relevante procesului de revizuire a calității 

angajamentului, precum: 

- extinderea cerinței de revizuire a calității și la alte angajamente, în plus față de auditurile 

situațiilor financiare; 

- îmbunătățirea criteriilor de eligibilitate pentru ca o persoană să fie numită revizor de calitate a 

angajamentului; 

- oferirea responsabilităților revizorului calității angajamentului, inclusiv ce țin de natura, 

calendarul și amploarea procedurilor de revizuire a calității; 

- luarea în considerare a efectului revizuirilor de calitate asupra exercitării adecvate a 

scepticismului profesional de către membrii echipei misiunii. 
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Rezumat. O recunoaștere și evaluare corectă a elementelor de cheltuieli în baza unor criterii 

concrete stabilite de Standardele Naționale de Contabilitate determină înregistrarea ulterioară a acestora în 

contabilitate. Reflectarea contabilă a cheltuielilor are scopul de a calcula în final profitul obținut. 

Concomitent cu obținerea profitului, apar și obligațiile față de autoritățile publice cu privire la impozitul din 

profit. Aici și rezultă legătura dintre contabilitatea cheltuielilor întreprinderii și fiscalitate, caracterizată 

prin deductibilitatea lor. Deducerea reprezintă suma care se diminuează din venitul brut când are loc 

determinarea venitului impozabil. Astfel, dacă cheltuielile din contabilitatea financiară au caracter 

deductibil atunci ele vor fi recunoscute și în fiscalitate ca cheltuieli, și vor conduce la diminuarea venitului 

impozabil, în caz contrar – sunt considerate cheltuielile nedeductibile în scop fiscal. Existența anumitor 

limite în contabilitatea cheltuielilor determină dublarea timpului necesar pentru prezentarea informației în 

scop fiscal aferentă cheltuielilor. Din acest motiv reflectarea inițială în contabilitate a caracterului de 

deducere a cheltuielilor prin intermediul unor conturi analitice adiționale celor existente este importantă 

pentru contabil, care apoi foarte ușor va selecta datele necesare în scopuri fiscale. 

Cuvinte cheie: cheltuieli, contabilitate financiară, deductibil, fiscalitate, nedeductibil. 

 

Abstract. A correct recognition and evaluation of the elements of expenses based on concrete 

criteria established by the National Accounting Standards helps to determine their subsequent registration in 

the accounting. The accounting of expenses is intended to finally calculate the profit obtained. Along with 

the profit, there are also obligations to public authorities concerning the taxation of profits. Here is the link 

between the accounting of business expenses and fiscality, characterized by their deductibility. The 

deduction is the amount that decreases from the gross income when the taxable income is determined. Thus, 

if the expenses in the financial accounting have a deductible character then they will be recognized in 

fiscality as expenses, and will lead to the decrease of the taxable income, otherwise - the expenses are 

considered non-deductible for fiscal purposes. The existence of certain limits in the accounting of expenses 

determines the doubling of the time necessary for the presentation of the information for fiscal purposes 

related to the expenses. For this reason, the initial reflection in the accounting of the nature of the deduction 

of expenses through analytical accounts in addition to the existing ones is important for the accountant, who 

https://www.iaasb.org/consultations-projects/quality-management-firm-level-isqm-1
https://www.iaasb.org/publications-resources/exposure-draft-international-standard-quality-management-1-quality
https://www.iaasb.org/publications-resources/exposure-draft-international-standard-quality-management-1-quality
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Proposed-ISQM-2-Explanatory-Memorandum.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Proposed-ISQM-2-Explanatory-Memorandum.pdf
mailto:marinacernoivanenco@gmail.com
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will then very easily select the necessary data for fiscal purposes. 

Key words: deductible, expenses, financial accounting, fiscality, non-deductible. 

 

Introducere  

Gestiunea cheltuielilor dintotdeauna, la întreprindere provoacă o serie de întrebări, atât din partea 

utilizatorilor interni ai informației economico-financiare cât și al utilizatorilor externi, în special al organelor 

fiscale. Actualitatea temei cercetate decurge din importanța și existența inevitabilă a  cheltuielilor la 

întreprindere în urma desfășurării activității sale. La rândul său, se evidențiază interdependența dintre unele 

cheltuieli ale întreprinderilor și stat, care pentru cel din urmă ele îmbracă forma veniturilor. Ca urmare, 

efortul depus de un contabil pentru a ține evidența cheltuielilor se poate majora atât din cauza volumului 

afacerii întreprinderii, cât și a volumului de legi aplicate de autoritățile statului. Pe de altă parte, se 

conturează limitele Nomenclatorului Planului de Conturi contabile care nu prevede o divizare a cheltuielilor 

în funcție de deductibilitatea acestora din punct de vedere fiscal și care ulterior iarăși împovărează munca 

unui contabil, în special când trebuie întocmite o mulțime de rapoarte și declarații. În acest scop s-au propus 

următoarele obiective ale cercetării: 

 studierea interdependenței dintre contabilitatea cheltuielilor și fiscalitate; 

 analizarea modului de recunoaștere a cheltuielilor în contabilitate și fiscalitate; 

 elaborarea recomandărilor cu privire la eficientizarea contabilității cheltuielilor. 

  

Metodologia cercetării  

În procesul realizării cercetării au fost aplicate metode generale ştiinţifice, dintre care: 

- documentarea teoretică, în urma aplicării acestei metode a fost analizat specificul contabilității 

cheltuielilor în scopuri financiare și fiscale și necesarul de informații aplicate pentru a duce evidența 

acestora în mod practic de către contabili; 

- metode de cercetare calitative, cum ar fi metoda comparației, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, 

principiul logicii,  de asemenea s-a utilizat metoda observației participative și metoda interviurilor 

nestructurate cu specialiștii domeniului contabilității pentru a identifica limitele contabilității practice a 

cheltuielilor și căi de îmbunătățire a acesteia. 

 

Rezultate  

Cheltuieli se efectuează la toate întreprinderile cu diverse tipuri de activităţi. Cheltuielile unei 

întreprinderi, prezintă forma valorică a totalității costurilor factorilor de producție, adică de resurse materiale, 

umane și financiare, necesare pentru efectuarea fabricării și vânzării producției finite, comercializarea 

mărfurilor, prestarea serviciilor, etc., precum și al altor cheltuieli, necesare în scopul asigurării derulării în 

condiții normale a activității întreprinderii. Nivelul, dinamica și structura acestor cheltuieli, de fapt, reflectă 

în mod sintetic activitatea întreprinderilor întru folosirea eficientă a resurselor disponibile, iar reducerea 

nivelului lor trebuie să constituie un obiectiv principal, din totdeauna, pentru toți agenții economici, în scopul 

sporirii eficienței activității desfășurate. În același timp, principala cale de majorare a eficienţei activităţii 

economice o constituie raţionalizarea cheltuielilor realizate de agenţii economici. O metodă ce poate asigura 

aceasta este gestiunea cheltuielilor în așa fel încât cheltuielile financiare și fiscale să fie la maxim corelate, 

pentru a asigura deductibilitatea lor fiscală și o economie de la cheltuielile cu privire la impozitul pe venit.  

Așadar, cheltuielile reprezintă unele din cele mai importante elemente care sunt înregistrate de 

contabilitatea financiară, precum și utilizate de fiscalitate ulterior necesităților sale, cu atât mai mult că 

acestea contribuie la determinarea rezultatului financiar, care îl poate influența într-atât încît să devină 

pozitiv or negativ. Această relație este în special vizibilă atunci când informația aferentă cheltuielilor 

furnizată de contabilitatea financiară este folosită la întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit 

prezentată în scop fiscal. În acest sens, în cadrul contabilității financiare informația aferentă cheltuielilor 

întreprinderii este reflectată în baza Standardului Național de Contabilitate „Cheltuieli”, care indică că 

cheltuielile sunt recunoscute dacă există o certitudine întemeiată cu privire la micșorarea avantajelor 

economice și valoarea acestora poate fi evaluată în mod credibil [7]. Pe de altă parte, Codul Fiscal aplică 

regula generală de recunoaștere a cheltuielilor dacă acestea sunt „ordinare şi necesare, achitate sau suportate 

de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător” în baza strictei 

existențe a documentelor justificative [1, art.24 (1)].  
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Cea mai practicată formă a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către contribuabili este 

forma VEN12, din care motiv tema de cercetare este dezvoltată în baza acesteia. În corespundere cu tema de 

cercetare, formularul-tip forma VEN12 indică suma cheltuielilor nedeductibile și deductibile în scop fiscal. 

Conform Codului Fiscal, deducerea reprezintă suma care se diminuează din venitul brut când are loc 

determinarea venitului impozabil. Astfel, cheltuielile nedeductibile nu se recunosc ca cheltuieli în scopuri 

fiscale, din care motiv sumele aferente acestora indicate în contabilitatea financiară vor conduce automat la 

majorarea venitului impozabil în scop fiscal. Totodată, trebuie de menționat că nu toată suma cheltuielii 

deductibile poate fi recunoscută în scop fiscal. Din acest motiv este necesar de a consulta articolele Codului 

Fiscal unde sunt specificate limitele de deducere, dacă acestea există, pentru cheltuielile deductibile. În 

concordanță cu Codul Fiscal activează și alte acte legislative și normative care au scopul de a detalia 

aplicarea limitelor de deducere aferente cheltuielilor. De exemplu, consultarea Hotărârii Guvernului nr. 704 

din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe 

în scopuri fiscale sau Hotărârii Guvernului nr. 10 din 05.01.2012, pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaților întreprinderilor din Republica Moldova. Urmând indicațiile, contribuabilul 

trebuie să calculeze mărimile permise spre deducere aplicând fie anumite cote procentuale, fie anumite 

formule de calcul, iar sumele obținute sunt constatate ca cheltuieli recunoscute în scopuri fiscale.  

Recunoașterea cheltuielilor din contabilitatea financiară în scopuri fiscale are ca efect dublarea 

lucrului contribuabilului. Utilizarea diverselor baze de reglementare a diferitor tipuri de cheltuieli deductibile 

și mai mult împovărează acest proces. Așadar, pentru ca contribuabilul să nu simtă, în special înaintea 

perioadei de prezentare a Declarației VEN12, povara de colectare și de determinare valorică a cheltuielilor 

deductibile se propune introducerea unor conturi analitice la subconturile contabile, ce prezintă interes. 

Aceste conturi analitice vor fi incluse la discreția contribuabilului, în funcție de nevoile întreprinderii în 

concordanță cu specificul activității. Esența adăugirii conturilor analitice la anumite subconturi contabile, va 

consta în aceea că ele vor specifica, clar vizibil, caracterul tipului de cheltuieli, adică dacă sunt deductibile 

sau nedeductibile. Scopul conturilor va fi să determine doar deductibilitatea cheltuielilor înregistrate, de a le 

separa vizibil de celelalte cheltuieli suportate de contribuabil pe parcursul anului de gestiune. 
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Figura 1. Propuneri de perfecționare a evidenței cheltuielilor privind amortizarea și reparația 

imobilizărilor în funcție de cerințele fiscale 

Sursa: Elaborat de autori 

De exemplu, în cazul când întreprinderea înregistrează cheltuieli de reparație aferente unui mijloc fix 

primit în arendă/locațiune, utilizat apoi în activitatea comercială, atunci în contabilitatea financiară se 

reflectă: 

 Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul 7122 „Cheltuieli privind amortizarea, 

întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație comercială”       

Credit contul 544 „Alte datorii curente ”, subcontul 5443 „Alte datorii calculate curente”     

În cadrul figurii 1 este prezentată limita acestei înregistrări contabile, precum și soluția recomandată. 

Confom Codului Fiscal, cheltuielile de reparație aferente mijloacelor fixe primite în locațiune/arendă sunt 

permise spre deducere. Dacă contribuabilul pe parcursul perioadei va mai reflecta și alte tipuri de cheltuieli 

la subcontul 7122 „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu destinație 

comercială”, atunci în momentul completării Declarației VEN12 va fi necesar de analizat separat 

corespondența acestui subcont cu alte subconturi pentru a observa că există aici cheltuieli permise spre 

deducere. Pentru a reduce acest timp și de a permite observarea imediată a existenței acestor cheltuieli se 

propune folosirea unui cont analitic reflectând în contabilitate următoarele: 

 Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul analitic 712.22 „Cheltuieli privind 

reparația mijloacelor fixe cu destinație comercială primite în leasing/arendă, deductibile” 

Credit contul 544 „Alte datorii curente ”, subcontul 5443 „Alte datorii calculate curente”. 

Trebuie de menționat cu utilizarea acestor conturi analitice nu mereu determină ca valoarea 

acumulată aici să fie constatată direct în scop fiscal. În unele cazuri, pentru determinarea sumei permisă spre 

deducere, totuși este nevoie de a aplica calcule conform limitelor  Codului Fiscal al Republicii Moldova, însă 

rulajul contului va permite de a observa mai clar diferențele dintre contabilitate și fiscalitate, și de a ști cu cât 

se va majora venitul impozabil.  

La propunerea autorilor, utilizarea directă a valorii acumulate în contul analitic va putea fi permisă, 

de exemplu, în cazul amortizării imobilizărilor necorporale și a mijloacelor fixe, înregistrând în contabilitate 

următoarele: 

 în cazul imobilizărilor folosite în activitatea comercială: 

 Debit contul 712.21 „Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor nemateriale și a mijloacelor 

fixe cu destinație comercială, deductibile”  

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” sau 124 „Amortizarea mijloacelor 

fixe” 

 în cazul imobilizărilor folosite în activitatea administrativă: 

 Debit contul 713.21 „Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor nemateriale și a mijloacelor 

fixe cu destinație administrativă, deductibile” 

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” sau 124 „Amortizarea mijloacelor 

fixe” 

Conform celor deja menționate, cheltuielile nedeductibile nu sunt recunoscute în scopuri fiscale și 

conduc la majorarea venitului impozabil. Pe de altă parte, contabilitatea financiară le recunoaște și acestea 

determină diminuarea venitului impozabil. Ținând cont că aceste 2 segmente acționează în mod 

contradictoriu când este vorba de lista cheltuielilor nedeductibile, atunci ele pun unele piedici 

contribuabilului în activitatea sa, în special la sfârșitul perioadei de gestiune când trebuie întocmite Situațiile 

Financiare și respectiv Declarația VEN12. Iată aici, contribuabilul nu se poate conduce direct de datele 

contabilității, ci trebuie să analizeze separat cheltuielile nedeductibile din componența totată a cheltuielilor 

pentru a nu determina eronat venitul impozabil și respectiv impozitul pe venit din activitatea de 

antreprenoriat. În baza figurii 2 se prezintă situația când contribuabilul se întâlnește cu cheltuielile suportate 

în scopuri filantropice și de sponsorizare. 

În cazul cheltuielilor în scopuri de filantropie și sponsorizare indicate în figura 2, din punct de vedere 

fiscal unele sunt deductibile, adică se recunosc spre diminuarea profitului impozabil, altele sunt 

nedeductibile și nu se recunosc. La rândul său, contabilitatea financiară le recunoaște pe toate și utilizează 

același subcont pentru evidența lor, adică subcontul 7134 „Cheltuieli în scopuri de filantropie și 

sponsorizare”. Pentru a stabili caracterul sumelor reflectate la acest subcont, contribuabilul iarăși trebuie să 
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analizeze corespondența cu alte conturi. Pentru a reduce timpul și efortul depus, precum și admiterea erorilor 

de reflectare incorectă, autorii propun utilizarea conturilor analitice, cu specificarea caracterului cheltuielii: 

Subcontul 713.41 „Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare, nedeductibile”  

 Subcontul 713.42 „Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare în formă nemonetară, deductibile” 

 
Figura 2. Propuneri de perfecționare a evidenței cheltuielilor în scopuri filantropice și de sponsorizare 

în scopul eficientizării gestiunii lor 

Sursa: Elaborat de autori 

 

Așadar, utilizarea conturilor cu specificarea caracterului deductibil sau nedeductibil al cheltuielilor 

se recomandă la nivel intern de întreprindere pentru a simplifica lucrul contabilului la sfârșitul perioadei de 

gestiune. Deoarece majoritatea întreprinderilor țin evidența contabilă prin intermediul unui soft contabil, 

specificarea caracterului conturilor se poate realiza  în cadrul acestuia.  

 

Concluzii  

În urma cercetărilor efectuate s-a identificat că din punct de vedere practic contabilitatea cheltuielilor 

sub aspect financiar şi fiscal deține unele limite. Acestea se conturează prin imposibilitatea contabilului de a 

reflecta în evidenţa contabilă separat cheltuielile deductibile și nedeductibile din punct de vedere fiscal 

imediat. Rezultatul final al cercetării constă în introducerea conturilor analitice suplimentare care au ca scop 

specificarea caracterului deductibil sau nedeductibil al cheltuielilor. Acest fapt va ușura cu mult lucrul 

contabilului, unde informația aferentă cheltuielilor este mult mai sistematizată și poate fi verificată într-un 

timp mai redus precum și munca organelor de control, ceea ce va reflecta o transparență totală în evidența 

cheltuielilor. Propunerea conturilor analitice concrete din cadrul acestui articol sunt doar exemple, pe când în 

felul următor se pot detalia și celelalte conturi de cheltuieli. 
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Rezumat. Inițierea unei activități economice în domeniul agriculturii poate fi caracterizată din start 

ca o activitate îndrăzneață, întrucât sectorul agricol este considerat ca o activitate cu risc sporit. Republica 

Moldova este o țară cu un potențialul natural favorabil pentru dezvoltarea activității agricole, datorită 

solurilor cu indici cadastrali înalți și condițiilor climaterice favorabile în acest sens. Procesul de producție 

din agricultură este expus la numeroase riscuri, datorită particularităților specifice acestei activități, ceia ce 

impune implimentarea unui sistem de acțiuni eficiente de gestiune sub ghidarea specialiștilor calificați în 

acest domeniu. Tranziția la economia de piață sporește atenția asupra gestiunii riscurilor prin identificarea 

motivelor ce împedică dezvoltarea deplină, cu scopul de-a reduce relevanța acestora. 

Riscul este un eveniment inerent, care intervine în activitatea desfășurată de entitatea economică 

sub incidența unui complex de factori și influențează obiectivele acesteia prin variabilitatea rezultatelor 

efective. Înviorarea situației din sectorul agricol trebuie realizată printr-o conlucrare cu agenți economici 

din alte domenii, care ar conecta rezultatele activității agricole cu consumatorul final, prin segmente 

direcționate corect spre cerințele acestuia. 

Pentru a spori atractivitatea sectorului agricol și a maximiza profitul este necesar ca producătorii 

să analizeze lanțul valoric parcurs de producția agricolă pentru care clienții sunt dispuși să plătească mai 

mult decât costul acestui produs. În acest sens este important de o argumentare judicioasă a structurii 

prețului printr-o valoare justă, astfel încât producția agricolă să fie tranzacționată la un preț obiectiv. Un 

preț obiectiv se obține în cazul unei evidențe contabile eficiente la baza căreia stau reglementările legale 

naționale și internaționale. 

Contabilitatea pune la dispoziția decidenților informația necesară pentru o analiză a lanțului 

valoric, care este un subiect de studiu important, deoarece contribuie la schimbarea situației din agricultură 

https://www.contabilsef.md/determinarea-impozitului-pe-venit-si-deducerea-cheltuielilor-suportate-ce-prevede-noul-regulament/
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https://www.contabilsef.md/informatii-si-acte-normative-necesare-pentru-completarea-declaratiei-ven12/
https://www.contabilsef.md/informatii-si-acte-normative-necesare-pentru-completarea-declaratiei-ven12/
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prin conștientizarea producătorilor asupra faptului că analiza și evidența fiecărei etape de producție este 

necesară pentru a crea produsul îmbunătățit necesar de inclus în lanțul valoric eficient pentru consumator. 

Cuvinte cheie:activitate agricolă; risc; gestiunea riscurilor; lanț valoric; decizii manageriale; 

valoare adăugată.  

 

Abstract: The initiation of an economic activity in the field of agriculture can be characterized from 

the outset as a bold activity, as the agricultural sector is considered as a high-risk activity. The Republic of 

Moldova is a country with a favorable natural potential for the development of agricultural activity, due to 

the soils with high cadastral indices and favorable climatic conditions in this regard. The production process 

in agriculture is exposed to many risks due to the specific features of this activity, which requires the 

implementation of a system of effective management actions under the guidance of qualified specialists in 

this field. The transition to a market economy increases the focus on risk management by identifying reasons 

that hinder full development, in order to reduce their relevance. 

Risk is an inherent event, which intervenes in the activity carried out by the economic entity under 

the incidence of a complex of factors and influences its objectives through the variability of the actual 

results. The revitalization of the situation in the agricultural sector must be achieved through a collaboration 

with economic agents from other fields, which would connect the results of the agricultural activity with the 

final consumer, through segments directed correctly towards his requirements. 

In order to increase the attractiveness of the agricultural sector and maximize profits, it is necessary 

for producers to analyze the value chain of agricultural production for which customers are willing to pay 

more than the cost of this product. In this sense, it is important to make a sound argument of the price 

structure through a fair value, so that agricultural production is traded at an objective price. An objective 

price is obtained in the case of an efficient accounting underlying national and international legal 

regulations. 

Accounting provides decision makers with the information needed for a value chain analysis, which 

is an important subject of study because it helps to change the situation in agriculture by making producers 

aware that analysis and evidence of each stage of production is necessary to create the necessary improved 

product. to be included in the consumer value chain. 

Key words: agricultural activity; risk; risk management, value chain; managerial decisions, added 

value 

 

 

Introducere 
Republica Moldova este o țară agricolă cu un potențial favorabil pentru dezvoltarea acestei ramuri. 

Agricultura este o activitate importantă pentru populația din localitățile rurale și un sector prioritar pentru 

economia națională ce contribuie semnificativ la securitatea alimentară a țării. Pământul este o resursă 

importantă și unică pentru promovarea și dezvoltarea agriculturii în țară. Sectorul agricol este caracterizat de 

un număr relativ mare de întreprinderi, cu preponderență a gospodăriilor țărănești și a populației cu o 

pondere de 60% în structura producției agricole pe categorii de gospodării.[1] 

Tranziția la economia de piață și reformarea relațiilor economice în această perioadă au favorizat un 

șir de modificări, la care producătorii se adaptează lent și cu eforturi mari - situație care a generat 

impedimente în dezvoltarea sectorului, diminuând semnificativ indicatorii rezultativi. Problemele cu care se 

confruntă agricultura Republicii Moldova, inclusiv și cele provocate de condițiile climaterice, au generat un 

șir de situații de risc, ce au atras atenția cercetătorilor din domeniul riscurilor, care au atenționat în studiile 

lor necesitatea practicării unui management performant în care gestiunii și evidenței să i se atribuie un rol 

esențial. 

Procesul economic de reproducere în agricultură se combină cu cel natural, iar pământul reprezintă 

mijlocul de producție principal și permanent [12 , p.3]. Sporirea productivității în agricultură se poate obține 

prin studiul asupra resurselor funciare și cunoașterea potențialului de producție a acestuia. Eficientizarea 

activității economice nu poate fi realizată fără practicarea unui management performant bazat pe instrumente 

teoretice și practice ale științei economice, în care gestiunea are un rol esențial [15, p.9].  

Prioritatea economică a sectorului agricol obligă mediul antreprenorial să asimileze cunoștințe și 

competențe în domeniul agricol, necesare în aplicarea de metode, tehnici de gestiune și analiză pentru a 

putea să evalueze situațiile reale și să stabilească strategii de dezvoltare optime. 



 
 

102 

Situația în care s-a pomenit agricultura țării a atras atenția structurilor de stat, întrucât sau creat 

efecte de destabilizare și asupra altor ramuri, dar și mai grav – asupra populației din mediul rural [ 5, p.53 ]. 

În condițiile unei economii de piață și globalizarea economică, se cere ca producătorii agricoli să 

înțeleagă cum pot să devină competitivi pe piață și cum să-și sporească valoarea adăugată la produsele create 

în sector. Pentru aceasta este important ca producătorii agricoli să cunoască noțiunea de lanț valoric - ca 

sens și aplicare practică, pentru a putea să-și sporească rezultatele din aprecierea cererii clienților.  

Lanțul valoric reprezintă un instrument analitic utilizat pentru identificarea surselor de avantaje 

pentru a spori competitivitatea producției. În sectorul agricol e necesar de dezvoltat și creat valoare adăugată 

producției agricole la producător prin sporirea competitivității acesteia, prin producția agricolă în stare 

proaspătă și la cea procesată. Aceasta va permite dezvoltarea durabilă a sectorului agricol, prin dezvoltarea a 

două direcții  a lanțului valoric: 

- Comercializarea producției agricole în stare proaspătă și în calitate de materie primă; 

- Comercializarea producției agricole în stare procesată. 

Producția agricolă realizată în stare proaspătă poate fi mai profitabilă, în cazul fructelor și legumelor, 

dacă se urmărește și se asigură calitatea și competitivitatea acestora. Procesarea producției agricole include 

congelarea, conservarea, uscarea, etc., care prelungește termenul de păstrare a acestora, adăugând valoare 

produselor în timp. 

Pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agricol este necesar dezvoltarea unei infrastructuri post-

recoltare adecvate, care ar permite vânzarea producției la un preț convenabil mai mare, datorită posibilității 

de amânare a vânzărilor în timp și nu în momentul recoltării. 

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării:   

Analizând studiile privind lanțul valoric, constatăm că această noțiune a fost întrodusă în studii 

pentru prima dată în anul 1985, de către Michael Porter. Acesta a identificat pașii cheie comuni pentru toate 

analizele lanțului valoric și a determinat, că există activități primare și secundare. Dacă aceste activități sunt 

efectuate la nivel optim așteptărilor clienților, atunci valoarea oferită va depăși costul produsului, asigurând o 

creștere de profit. Integrarea producătorilor agricoli în lanțul valoric presupune necesitatea unei cercetări 

privind analiza oportunităților și costurilor în managementul riscurilor. Literatura economică a studiat mai 

puțin impactul lanțului valoric asupra distribuției profiturilor în sectorul agricol. Acest studiu poate să 

contribuie la informarea despre politicile de diminuare a riscurilor din agricultură în contextul lanțului 

valoric. Analiza, în acest sens,  trebuie de extins asupra micilor producători agricoli, datorită flexibilității 

acestora prin diversificare, pentru a colecta informații despre mărimea valorii adăugate adecvate, despre 

reducerea potențială a riscului pe venit, prin creșterea capacității de producție și gestiunea mai eficientă a 

riscurilor datorită acțiunilor publice care intervin în lanțul valoric.  

În organizarea și derularea lanțului valoric, producătorii agricoli păstrează cea mai mare parte a 

riscului legat de variația calității și cantității producției. Deaceia factorii politici trebuie să pună accent pe 

promovarea lanțului valoric eficient ca mijloc de extindere în continuare a rolului principal atribuit 

agriculturii în creșterea economică și reducerea sărăciei.  

Scopul studiului poate fi generalizat ca identificarea oportunităților infrastructurii afacerii în sectorul 

agricol din Republica Moldova prin dezvoltarea lanțului valoric, analizând producția agricolă și aspectele de 

dezvoltare prin crearea de valoare adăugată și posibilități de integrare a sectorului agricol în lanțurile valorice 

sustenabile; orientarea factorilor de producție spre o gestiune eficientă, astfel încât să se obțină un rezultat 

apreciat de client. Pentru realizarea acestui studiu cu un efect de aplicabilitate și posibilități practice de 

durată este necesară evidența activității și raportarea rezultatelor cu scop de analiză pe mai multe perioade de 

timp, din care vor rezulta idei și recomandări pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agricol din țară. 

Competitivitatea sectorului agricol autohton va fi realizată în acest sens prin prizma dezvoltării unui lanț 

valoric pe măsura așteptărilor, capabil să rezolve problemele actuaale și să propună oportunități de 

dezvoltare.   

Metode și materiale aplicate: Pentru realizarea scopului propus, autorul a utilizat în cadrul acestui 

studiu analiza comparativă – calitativă din cadrul literaturii de specialitate în care se evaluiază situația din 

sectorul agricol și posibilități de îmbunătățire prin lanțul valoric. Pentru crearea unei valori adăugate s-a 

analizat și abordările practice din discuțiile cu producătorii din teritoriu privind posibilitatea unor operațiuni 

de post-recoltare menite să sporească competitivitatea agriculturii autohtone. Deasemenea s-a acordat 

preferință și studiului monografic cu utilizarea elementelor de observare, inducție și deducție. 
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Dezvoltarea lanțului valoric poate fi efectuată prin identificarea tuturor posibilităților privind 

optimizarea costurilor, analiza infrastructurii agricole, analiza facilităților pentru operațiuni post-recoltare, 

care ar spori competitivitatea sectorului prin diversificare și investiții, creând posibilități de diversificare cu 

valoare adăugată mai avantajoasă. 

Rezultate obținute și discuții: Lanțul valoric reprezintă totalitatea activităților unei întreprinderi 

legate cu părțile sale funcționale, evaluate în parte prin  contribuțiile fiecărei părți aduse la valoarea totală a 

întreprinderii. Gestiunea eficientă a lanțului valoric optimizează valoarea bunului pentru client.  

Lanțul valoric reprezintă un instrument analitic și practic de bază, care ajută la identificarea surselor 

de avantaj în crearea de valoare adăugată la producția agricolă, sporind competitivitatea sectorului agricol, 

care va permite dezvoltarea durabilă a agriculturii autohtone. În condițiile economiei de piață este important 

de înțeles lanțul valoric și posibilitățile de sporire a valorii adăugate create de entitățile agricole sub aspect 

cantitativ - ca verigi ale lanțului, cât și sub aspect calitativ - ca aport a fiecărei verigi la formarea valorii 

adăugate.  

Contabilitatea are un rol esențial în menținerea și promovarea corectitudinii de corelare a verigilor 

din lanțul valoric cu scop de creare a unei valori juste pentru fiecare. Informația despre costuri este 

importantă, sub aspectul creșterii presiunii concurenței și al sporirii cantității de produse și procese de 

producție – aceasta și impune producătorii agricoli să analizeze mai bine costurile pentru a forma prețul și 

marja de realizare pentru fiecare tip de produs [ 3, p.5]. Contabilitatea costurilor reprezintă un compartiment 

important de evidențiat în flexibilitatea valorii adăugate create de enitățile agricole. Evidența se ține pe tipuri 

de activități și sectoare, iar în cadrul sectoarelor costurile se contabilizează pe subdiviziuni structurale. [ 2, 

p.112]. În costul produselor agricole, în dependență de modul de includere se disting: costuri directe, costuri 

repartizabile și costuri indirecte de producție. 

Costurile directe  în activitatea agricolă includ costurile aferente creșterii și îngrijirii culturilor, 

animalelor și păsărilor. Aceste costuri se reflectă: Dt 811” Activități de bază „ și în 

Ct 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 531, 533, 812, etc.- adică ca conținut : Majorare a 

costurilor activității de bază și diminuare a stocurilor, a costurilor auxiliare, majorare de amortizare și a 

datoriilor. 

Costurile repartizabile reprezintă costurile perioadei de gestiune aferente cultivării cîtorva tipuri de 

culturi sau tipuri de animale, păsări și se contabilizează ca total cumulativ în perioada de gestiune, prin 

majorare a costurilor activităților de bază pe fiecare cultură și diminuare a costurilor repartizabile de bază [ 2, 

p.112 ]. 

Costurile indirecte de producție în agricultură reprezintă costuri de deservire și gestiune, care nu pot 

fi raportate direct la costul unor tipuri de produse agricole. Aceste costuri acumulate se repartizează conform 

bazei de repartizare stabilite în politicile contabile și se contabilizează ca: majorare a costurilor activității de 

bază Dt 811 și activității auxiliare Dt 812 și diminuare a costurilor indirecte de producție Ct 821.  

Analiza elementelor structurale de cost este posibilă din informația contabilă grupată pe articole de 

costuri din active biologice și produse agricole. Această repartizare a costurilor prin evidență permite 

identificarea unor opotunități de optimizare a costurilor  cu impact pozitiv asupra volumului vânzărilor și 

creșterii profitului.  

Construirea unui lanț valoric corect depinde de entitatea de afaceri. Producătorii agricoli trebuie să 

înțeleagă, că produsul trece prin verigile lanțului într-o ordine de acțiuni și la fiecare acțiune, produsul capătă 

o anumită valoare. Valoarea creată prin acțiuni oferă produsului mai multă valoare adăugată, decât suma 

totală a valorilor creată de toate activitățile. Acțiunile din verigile lanțului valoric trebuie să tindă spre 

conformitate, deoarece anume conformitatea produsului crează baza calității unei afaceri. Activitățile 

desfășurate întrun lanț valoric din agricultură, structurează etapizat un sistem de valori și poate include: 

- Furnizorii de mărfuri, materiale (material săditor, semincer, produse petroliere, substanțe de 

protecție, medicamente, hrană pentru sectorul zootehnic, piese, îngrășăminte, etc.) și servicii pentru 

activitate; 

- Producătorii agricoli, care administrează transformările biologice și recoltarea activelor biologice, 

specifice activității agricole; 

- Procesatorii producției agricole; 

- Comercianții care dirijează procesul de distribuție, până la consumatorul final. 
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Pentru a obține și a menține un avantaj valoric, fiecare întreprindere-verigă inclusă în lanț trebuie să 

înțeleagă fiecare componentă a sistemului valoric. Crearea unui lanț valoric în agricultură solicită analiza 

activității de bază a întreprinderilor încadrate în verigile lanțului și operațiunile acestora precum: 

a) Operațiuni de aprovizionare cu SMM și servicii pentru inițierea procesului de producție; 

b) Operațiuni de administrare a procesului de producție, care include un spectru larg de acțiuni ce țin de 

gestiunea proceselor de transformare biologică, întrucât procesul de producție în agricultură ține de o 

activitate complexă și specială de modificare a activelor biologice; 

c) Operațiuni legate de procesul de stocare și păstrare a producției obținute și colectarea informației 

privind potențialii utilizatori; 

d) Operațiuni de vânzare a producției agricole care are valoare pentru clienți; 

e) Operațiuni ce includ activități de asigurare, că produsul livrat consumatorului final este eficient pentru 

client și corespunde așteptărilor sale. 

În gestiunea acestor activități din lanțul valoric, întreprinderile agricole pot identifica avantaje 

competitive, pecum: vânzarea producției la moment oportun și pe o piață cu cerere crescută; sporirea 

volumului vânzărilor aplicând reduceri de preț, etc. 

Mediul instabil în care activează producătorii agricoli, informații insuficiente la luarea deciziilor – 

crează un mediu incert. Incertitudinea apare ca rezultat de lipsă sau limitare de informație, iar deciziile luate 

în asemenea situații generează riscuri. Riscul evidențiat de agricultori are la bază un eveniment sau o 

experiență anterioară. Existența riscului în mediul de afaceri este inevitabilă, însă problema nu este în 

existența riscului, dar în posibilitățile de a gestiona eficient riscul, astfel încât să se poată rezista la efectele 

negative [ 6, p.50]. Analiza lanțului valoric, creează premise favorabile pentru gestiunea riscurilor. 

Sectorul agricol din Republica Moldova și producătorii agricoli au nevoie de asociere pentru a face 

față condițiilor actuale de pe piață, generând plusvaloare și beneficii producătorilor.  

Pentru a avea un lanț valoric eficient în agricultură este nevoie ca toți participanții să conlucreze prin 

diverse acorduri de sprijin privind producătorul agricol prin susținere financiară, consultativă, etc., întrucât 

anume această verigă este mai complexă și supusă factorilor de risc. Studierea lanțului valoric în agricultură, 

se axează pe activitățile ce conectează agricultorii de piețe, care includ vânzările contractuale la care 

producătorul agricol se obligă să furnizeze produse agricole în cantități convenite și calitate conformă unor 

standarde, la un preț prestabilit. 

Lanțul valoric include un set de activități care funcționează cu scop de sporire a valorii produsului 

prin măsuri de îmbunătățire a acestuia și conectează producătorii de procesatorii și piețe. Funcționarea unui 

lanț se apreciază ca eficientă, când toți participanții cooperează pentru a produce produse calitative și să 

genereze mai multe venituri pentru toți cei implicați în acest lanț valoric. Organizarea producătorilor agricoli 

într-un lanț valoric, trebuie să includă fluxul de produse pe care se axează, cunoștințe și informații, surse de 

finanțare, operațiuni de plăți – toate necesare pentru a organiza producătorii și alți participanți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prezentare generală a lanțului valoric 
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Sursa: elaborat de autor în baza sursei:[ 21] 

 

Într-un lanț valoric informația este deosebit de importantă pentru toți participanții și circulă în două 

direcții: 

1. Piața informează producătorii cu privire la preț, nevoia de cantitate și calitate, opțiunile 

tehnologice și acțiunile de manipulare cu produse; 

2. Producătorii informează procesatorii și piața cu privire la cantitatea de producție, locația, timpul 

și problemele de producție ( fig.1). 

Această analiză evidențiază importanța ca producătorii agricoli să cunoască că gestiunea calității 

producției le poate crește accesul pe mai multe piețe. Analiza lanțului valoric în agricultură are un curs de 

dezvoltare neclar, întrerupt – din punct de vedere a intereselor structurale, ceiea ce afectează procesul de 

dezvoltare a sectorului agricol. În practica autohtonă se observă incluziunea nu a tuturor producătorilor 

agricoli în lanțul valoric, dar numai acei care au o plasare mai bună pentru a beneficia de oportunități. 

Evaluarea lanțului valoric, contribuie la îmbunătățirea momentelor de intervenții pentru o gestiune mai 

eficientă asupra factorilor riscanți de influență a activității. Deaceia, pentru a deduce concluzii eficiente 

printr-o analiză, trebuie de utilizat o metodologie de comparare a aceluiaș lanț valoric pe o perioadă mai 

lungă de timp. 

Sectorul agricol, are două direcții de dezvoltare a lanțului valoric: 

a) Dezvoltarea activității cu producție agricolă în stare proaspătă, care poate oferi 

producătorilor agricoli cele mai bune venituri și poate fi considerat de bază în cazul fructelor și legumelor, cu 

condiția asigurării calității și competitivității produselor; 

b) Dezvoltarea activității cu producție procesată (prin congelare,uscare, conservare, prelucrare). 

În cadrul acestei direcții, producția obținută poate avea o valoare mai mică, dar și calitatea poate fi mai joasă 

necesitând în acest caz costuri mai mici (în cazul fructelor și legumelor), iar în cazul altor produse agricole 

valoarea adăugată poate crește.  

Lipsa unei infrastructuri de piață (precum depozite pentru păstrare, camere frigorifice, ambalage 

comode) impun producătorii agricoli să-și comercializeze producția agricolă în sezonul de recoltare direct 

din câmp la o valoare mică. Investițiile într-o infrastructură post-recoltare, pot contribui la dezvoltarea 

durabilă a sectorului agricol prin creșterea valorii adăugate la producție, amînând vânzările în momentul 

când prețurile sunt scăzute pe piață.  

Astăzi preferințele consumatorilor sunt diverse și foarte complexe, iar comerțul cu produse agricole 

este în transformare esențială, având un impact major asupra producătorilor, care trebuie să-și ajusteze 

activitatea reeșind din tendințele de dezvoltare a piețelor. Analizând tendința comerțului internațional se 

observă o creștere semnificativă a consumului curent cât și de perspectivă de fructe și legume în stare 

proaspătă în toate părțile lumii, aceasta este și un factor motric de dezvoltare a producției agricole. Sectorul 

agricol autohton trebuie să țină cont de tendințele consumului la nivel mondial. 

 

Concluzii și recomandări 
Tranziția pentru Republica Moldova are o perioadă de durată prea lungă, iar economia așa și se 

menține la etapa primară, devenind observabilă lipsa unei orientări practice spre o dezvoltare prin valoare 

adăugată. Dacă ne referim la sectorul agricol, atunci se constată că există o problemă permanentă prin faptul 

orientării lanțului valoric spre producția cu un preț cât mai mic pentru producătorul direct, cu scopul de a 

obține un preț final scăzut la consumator, convenabil venitului salarial caracteristic. De aici se observă 

rezolvarea problemelor sociale prin instrumente politice, care afectează direct producătorul agricol. 

Condiționarea aceasta contribuie la constrângerea producătorilor agricoli, iar competitivitatea prin lanțul 

valoric devine o piedică sigură cu efecte de durată. 

Politicile de dezvoltare a sectorului agricol autohton propun măsuri de orientare spre producția 

alimentară produsă de economia țării. Sunt salutabile aceste politici, însă pentru implimentarea practică este 

nevoie de analizat produsul alimentar final de pe raft - produs, procesat și rezultat din economia 

moldovenească și de stabilit cât din lanț este relaționat și conectat cu consumatorul final. Conectarea 

producătorului cu consumatorul final prin integritatea lanțului valoric trebuie analizată identificând sursa de 

producție și canalul de distribuție – ca verigi de structură ce trebuie realizată la o scară mică. Ponderea 

ridicată a micilor producători agricoli în agricultura autohtonă, impune orientarea pe piețe cu un lanț valoric 

constituit din verigi economice locale. Astfel, prin intermediul lanțului valoric, se va obține o legătură dintre 
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verigile acestuia, acentuând colaborarea dintre agricultori, procesatori, producători, distribuitori și 

consumatori. Lanțul valoric va impune strategii de creștere a calității produselor și orientarea acestora spre 

preferințele naționale și tradiționale a consumatorilor.  

Sporirea vânzărilor prin prețuri mici este un argument greșit care a devenit o problemă în rândurile 

agricultorilor. Micii producători agricoli au puține competențe în evidența elementelor de cost, situație care 

le crează probleme în corectitudinea formării prețului. În realitate prea des prețul oferit micilor producători 

agricoli este cu mult sub costul real – situație care dezavantajează agricultura ca activitate de perspectivă. 

Lanțul valoric în acest caz ar fi o soluție prin evidențierea produselor locale de calitate, ecologice și 

tradiționale. 

Practica din sectorul agricol evidențiază sporirea conlucrării factorilor decizionali de management cu 

sistemul informațional contabil, care oferă informații importante în procesul de luare și implementare a 

deciziilor manageriale. Informațiile contabile de gestiune trebuie să fie coerente și comparabile cu datele din 

contabilitatea financiară, luând în considerare politicile contabile convenite și cu managerul entității. 

Optimizarea relațiilor dintre verigile unui lanț valoric se axează pe calitate și costuri la toate etapele de 

promovare. Analiza valorii strategice se concentrează pe poziția relativă a valorii în raport cu concurenții săi, 

deaceia se recomandă construirea unui lanț valoric pentru acțiuni individuale, care arată o imagine a costului 

în raport cu prețul [ 20 ]. 

Agricultura este un domeniu de activitate foarte complex. Piața autohtonă de produse agricole este 

puțin informată și ca rezultat apare supraproducția pe anumite produse, situație ce duce la scăderea prețului. 

Vulnerabilitatea sectorului agricol se datorează și conexiunii slabe dintre producători și mediul 

științific. Cercetările din domeniu trebuie să fie efectuate cu scop de aplicabilitate practică. Competitivitatea 

producătorilor agricoli autohtoni poate spori, dacă dispun de competențe flexibile în identificarea și 

adaptarea la schimbările de mediu, prin elaborarea de strategii concurențiale.  
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Rezumat. Indiferent de tipul contribuabilului, persoană fizică sau persoană juridică de drept public 

sau privat, a activității desfășurate sau a formei organizatorico-juridică a acestuia, obligația de calculare a 

impozitelor și taxelor, de întocmire și prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a impozitelor și 

taxelor revine fiecăruia. Evoluțiunea raportării fiscale, de la suportul de hârtie la cel electronic, a creat un 

mediu favorabil pentru contribuabili și autoritatea fiscală, și a redus semnificativ cheltuielile de resurse 

umane, financiare și de timp, fapt remarcat și argumentat în prezenta analiză. Raportarea electronică prin 

intermediul sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat a devenit instrumentul de bază a 

procesului pentru majoritatea contribuabililor, însă nu a cuprins până în prezent întreaga societate, 

devenind unicul instrument a respectării obligației fiscale de calculare și prezentare a dărilor de seamă 

fiscale către autoritatea fiscală. Există o serie de impedimente care anihilează excluderea definitivă a 

suportului de hârtie și de transformare a procesului exclusiv în format electronic. 

Cuvinte cheie: fiscalitate, obligație fiscală, declarație electronică, semnătura electronică, serviciul 

fiscal de stat, cabinet personal, contribuabil. 

 

Abstract. Regardless of the type of taxpayer, an individual or public or private legal entity, the 

activity carried out or of its organizational and legal form, the obligation to calculate taxes and fees, 

prepare and submit taxes returns and pay are levied on everyone. The evolution of tax reporting, from paper 

to electronic support, has created a favorable environment for taxpayers and tax authorities, and has 

significantly reduced human, financial and time resources, a fact noted and argued in this analysis. 

Electronic reporting through the information systems of the State Tax Service has become the main tool of 

the process for most taxpayers, but has not yet covered the entire society, becoming the only tool for 

fulfilling tax obligation for the calculation and submission of tax returns to the tax authority. There are some 

obstacles that negate the final elimination of paper and to provide purely electronic processing of the 

process. 

Key words: taxation, fiscal commitment, electronic declaration, electronic signature, state tax 

service,  personal cabinet, taxpayer. 

 

 

Introducere 

Obligația de prezentare în termenul stabilit de legislație a dărilor de seamă fiscale pentru fiecare tip 

de impozit și taxă este prevăzută în art. 187 al Codului fiscal. Până în anul 2008, dările de seamă fiscale se 

completau exclusiv pe suport de hârtie. Termenul de prezentare, pentru o mare parte a dărilor de seamă 

fiscale, constituia ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale. În medie, majoritatea 

https://newmagazineroom.ru/ro/kkm-kassa/analiz-stoimostnoi-cepi-kak-instrument-snizheniya-izderzhek/
https://newmagazineroom.ru/ro/kkm-kassa/analiz-stoimostnoi-cepi-kak-instrument-snizheniya-izderzhek/
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contribuabililor prezentau lunar cca 3 tipuri de rapoarte fiscale, iar trimestrial cca 6 tipuri de rapoarte de 

comun cu cele lunare. 

Prin urmare, ultimele zile ale fiecărei luni calendaristice erau arhipline de prezența fizică a 

contribuabililor la toate inspectoratele fiscale de stat teritoriale din țară, perioadă în care contribuabilii dețin 

informația deplină aferent perioadei fiscale raportate. Șirurile imense de contabili pentru depunerea dărilor 

de seamă pe suport de hârtie depășeau, în unele cazuri, spațiul clădirilor instituției, astfel creând o povară 

imensă atât mediului de afaceri, cât și asupra autorității publice. Pe lângă cheltuielile de timp și resurse 

umane, contribuabilii suportau și cheltuieli materiale și financiare de transport, produse de birotică etc. 

Graficul de depunere a dărilor de seamă fiscale pe suport de hârtie era restrâns, autoritățile publice activând 

conform programului prestabilit în intervalul orelor 8:00-17:00, în zilele de luni până vineri a săptămânii. 

Astfel, contribuabilii erau obligați de a se conforma graficului respectiv și ziua de raportare se considera a fi 

pierdută în așteptarea onorării obligației fiscale privind depunerea dărilor de seamă fiscale în termen legal. 

Urmare a depunerii declarațiilor de către contribuabili, inspectoratele fiscale de stat teritoriale 

înregistrau și formau pachete imense de hârtie, cu asigurarea transportării acestora către punctul centralizat 

de introducere manuală a datelor din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. Procesarea manuală a 

datelor din dările de seamă era de durată și exista riscul de comitere a erorilor la introducerea acestora în 

cadrul sistemului informațional, provocate de factorul uman. Sumele calculate din dările de seamă se afișau 

la o anumită diferență de timp de la depunerea declarației fizic până la verificarea datelor așezate pe 

clasificații bugetare în cadrul sistemului autorității fiscale. Informațiile despre obligațiile fiscale ale 

contribuabilului și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public 

Național nu era posibil a fi efectuată imediat nici de către autoritatea fiscală, nici de către contribuabili 

nemijlocit. 

Pentru a micșora povara contribuabililor aferent obligației fiscale de a depune dările de seamă 

fiscale, dar și a autorității fiscale de a le procesa manual, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a dezvoltat în 

perioada anului 2007-2008 sistemul informațional automatizat de raportare electronică. Sistemul venea să 

înlocuiască metoda tradițională de depunere a dărilor de seamă fiscale pe suport de hârtie cu un mecanism de 

completare, semnare și expediere electronică a acestora în adresa autorității fiscale 24/24, 7 zile în 

săptămână.  

Simplificarea procedurii de raportare electronică a fost unul din obiectivele Proiectului Agenției 

Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltarea Internațională: „Reforma cadrului de reglementare a 

activității de întreprinzător și a administrării fiscale în Moldova (USAID|BIZTAR). Astfel, în ianuarie 2007 a 

fost aprobat Planului Preliminar de Țară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările 

Mileniului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2007. În compartimentul planului „Prevenirea și 

controlul corupției în sistemul fiscal”, pct. 5, termenul limită de implementare a sistemului de prezentare a 

dărilor de seamă în format electronic s-a stabilit a fi 01.01.2008. 

Sistemul însă nu a fost lansat în termenii planificați. Conform comunicatului șefei Inspectoratului 

Fiscal Principal de Stat, plasat pe pagina web „Intelic” la data de 29.04.2008, termenul de lansare spre 

utilizare a sistemului e-Declarații era planificat februarie 2008, însă aceasta a fost extins pentru a fi 

soluționate problemele de securitate și transmitere a dărilor de seamă de la contribuabil către autoritatea 

fiscală. 

Ulterior, în raportul de activitate pentru anul 2008 plasat pe pagina web oficială a autorității fiscale s-

a declarat că sistemul e-Declarații a fost lansat în exploatare experimentală în luna august 2008, cu selectarea 

unor anumiți contribuabili care dețin instrumentul de semnare electronică, pentru monitorizarea etapelor 

practice de depunere a declarațiilor de către aceștia.  

Totuși, metoda de raportare electronică de către contribuabili nu a evaluat brusc, fapt remarcat de 

către autoritatea fiscală în raportul de activitate pentru anul 2009, unde s-a enunțat că pe parcursul anului au 

fost înregistrați 65 de contribuabili - utilizatori ai serviciului „Declarație electronică”, dintre care 56 persoane 

juridice și 9 persoane fizice (cetățeni). Persoanele juridice au prezentate 1 056 de dări de seamă fiscale, iar 

persoanele fizice (cetățeni) au depus 7 declarații pentru întregul an 2009.   

Studiul efectuat are ca scop analiza evoluției în timp a transformării și dezvoltării procesului de 

declarare către autoritatea fiscală prin acțiunile întreprinse de către autoritățile și instituțiile publice, prin 

datele istorice și cele statistice aferent contribuabililor care au acceptat migrarea respectivă, pentru a constata 

factorii care împiedică trecerea totalmente la modul de declarare electronică prin intermediul sistemelor 

informaționale. 
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Metodologia cercetării 

Procesul de analiză și  cercetare a lucrării s-a bazat pe metoda dialectică, potrivit căreia fenomenele 

aflate în studiu sunt interconectate și în continuă dezvoltare. Pornind de la complexitatea titlului articolului și 

a obiectivelor de cercetare schițate, metodologia de cercetare a fost construită pe combinarea abordărilor: 

sistemice, istorico-logice. Pentru a analiza evoluția metodelor de raportare a contribuabililor întru executarea 

obligației fiscale de calculare a impozitelor și taxelor, precum și a aportului adus contribuabililor și autorității 

fiscale în urma implementării unui sistem automatizat  a fost aplicată metoda matematică, la fel, metoda 

istorico-logică. Acest fapt, ne-a permis să realizăm un studiu detaliat al proceselor de raportare în secvența 

lor istorică, dar, în același timp, cu generalizări logice, permițându-ne să le evaluăm în ansamblu și să tragem 

concluzii generale. Pentru diagnosticarea materialului folosit în articol a fost aplicată metoda statistică. Întru 

realizarea unei aprecieri a sistemului de raportare electronica și a evidenția provocările cu care se confruntă 

contribuabilii și autoritatea fiscală au fost utilizate metodele inducției și deducției în combinație cu metodele 

analizei și sintezei. 

 

Rezultate 

Din analiza datelor prezentate pe paginile oficiale ale autorității fiscale și întreprinderilor de stat, s-a 

concluzionat că motivul pentru care contribuabilii nu aderau la noua metodă de prezentare a dărilor de seamă 

fiscale, deși aceasta optimiza semnificativ procesul respectiv, era prețul ridicat al certificatelor digitale 

necesare pentru semnarea electronică a documentelor în cadrul sistemului informațional. Contribuabilii care 

solicitau în anul 2008 primirea certificatelor cheilor publice pentru utilizarea serviciului de raportare 

electronică achitau suma de 1000 lei pentru un certificat al cheii publice cu termenul de valabilitate de un an 

calendaristic, fapt remarcat în programul SUA „Provocările Mileniului”. Dat fiind faptul că o dare de seamă 

fiscală urma a fi semnată de către conducătorul și contabilul-șef, pentru utilizarea sistemului de raportare 

electronică contribuabilii urmau să achiziționeze 2 (două) certificate a cheii publice. Sumele respective 

urmau a fi achitate de către primii 250 contribuabili, ulterior de către 749 contribuabili, fiind primii 

utilizatori ai sistemului de raportare electronică. 

Mai târziu, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” presta serviciile respective, prin semnarea unui 

contract, în care contribuabilul dispunea de posibilitatea selectării următoarelor pachete: 

 

Tabelul 1. Prețurile pentru conectarea la serviciul „Declarație electronică” 

Pentru agenți economici plătitori TVA Pentru agenți economici neplătitori de TVA 

Denumire pachet Preț 

(lei)/an 

Denumire pachet Preț 

(lei)/an 

ClasicSet+ 3200 OptimSet+  2990 

ClasicSet 550 OptimSet 555 

Notă:  

Abonamentele cu sintagma „SET” includeau 2 semnături electronice de autentificare și 2 CD-uri 

pentru păstrarea acestor semnături.  

Abonamentele cu sintagma „SET+” includeau 2 semnături digitale, 2 dispozitive securizate de 

citire și păstrare a semnăturilor și 2 produse de program pentru verificarea acestora. 

Sursa: https://servicii.fisc.md/TarifeDetalii.aspx?p=2 

 

Coraportul dintre preț servicii electronice și costuri suportate de către contribuabili pentru prezentarea 

dărilor de seamă fiscale pe suport de hârtie era favorabil mai mult pentru marii contribuabili, nu și pentru 

companiile mici și mijlocii. Numărul de dări de seamă fiscale prezentate de către contribuabili care optau 

pentru metoda de raportare electronică în perioada 2008-2011 demonstrează acest fapt.  

 

https://servicii.fisc.md/TarifeDetalii.aspx?p=2
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Figura 1. Contribuabili care au prezentat declarații electronice 

 

Din datele statistice prezentate în figura nr. 1 se denotă o creștere bruscă a numărului contribuabililor 

și a numărului de declarații prezentate electronic de către aceștia pentru perioada anului 2011. Acest fapt s-a 

datorat proiectului lansat de către autoritatea fiscală în septembrie a anului respectiv. Proiectul consta în 

conectarea la serviciul de raportare electronică și eliberarea semnăturilor electronice de autentificare, cu titlu 

gratuit. Prestarea serviciilor cu titlu gratuit anticipa obligativitatea plătitorilor de TVA, deserviți de către 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chișinău și municipiul Bălți, 

Direcția administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea teritorială autonomă 

Găgăuzia, de a utiliza metode automatizate de raportare electronică din data de 01.01.2012. Prezentarea 

obligatorie a dărilor de seamă fiscale prin intermediul sistemului „Declarație electronică” de către subiecții 

nominalizați a fost aprobată prin Legea nr. 48/2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, 

care a completat art. 187 alin. 21 din Codul Fiscal. 

Conectarea în masă a subiecților impunerii cu TVA a demarat în baza Ordinului IFPS nr. 698/2011 

cu privire la stabilirea formei și modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate de 

raportare electronică și s-a desfășurat în perioada septembrie-decembrie a anului 2011. 

În anul imediat următor, proiectul a cuprins și conectarea plătitorilor de TVA din restul raioanelor 

țării, conform modificărilor la data de 20.04.2011 a Ordinului IFPS nr. 698/2011, astfel ca până la finele 

anului 2012 a fost asigurat accesul la sistemul de raportare electronică pentru toți contribuabilii plătitori de 

TVA din Republica Moldova.  

În anul 2016 și 2017, pentru majorarea numărului de utilizatori ai sistemului de raportare electronică, 

autoritatea fiscală a completat art. 187 alin. 21 din Codul fiscal cu noi criterii de subiecți, care în mod 

obligatoriu, sunt obligați să utilizeze metoda automatizată de raportare, și anume contribuabilii care dețin 

mai mult de 10 persoane angajate, ulterior mai mult de 5 salariați, precum și contribuabilii care desfășoară 

activitate profesională în sectorul justiției și rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Modificările 

Codului fiscal au fost aprobate prin Legea nr. 138/2016, nr. 281/2016 și nr. 145/2017 cu privire la 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

Datele din tabelul nr. 3, colectate din rapoartele de activitate ale Serviciului Fiscal de Stat, sunt 

prezentate cantitativ sau ca pondere procentuală. În urma analizei acestora, se constată o creștere an de an a 

numărului de utilizatori ai serviciului „Declarație electronică” și a dărilor de seamă prezentate exclusiv în 

format electronic prin intermediul sistemului informațional.  
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Tabelul 2. Dările de seamă fiscale prezentate către autoritatea fiscală 

Anul 

Total dări de seamă Pe suport de hârtie Declarații rapide Declarații electronice 

Nr. 

Contribuabili 

Nr. 

Documente 

Nr. 

Contribuabili 

Nr. 

Documente 

Nr. 

Contribuabili 

Nr. 

Documente 

Nr. 

Contribuabili 

Nr. 

Documente 

2009 204248 1848354 204203 1845304 566 1988 49 1062 

2010 211742 1921981 208852 1845904 9101 73064 789 3013 

2011 222082 1944479 214579 1618592 20894 279244 7593 46643 

2012 235522 2095277 213900 1074672 25734 256015 21487 764590 

2013 252798 1992950 227008 999831 20970 72093 27923 921026 

2014 - 1963284 - 985929 - 68737 - 908618 

2015 - 1753457 - 571740 - 173436 - 1008281 

2016 - 1801860 - 465295 - 229177 - 1107388 

2017 - 1936158 - - - - - 1337885 

2018 - - - - - - - - 

2019 - 2438090 - 316952 - 390094 - 1731044 

2020 - 2162586 - 194633 - 237884 - 1730069 

 

Observăm, însă, că în paralel cu sistemul „Declarație electronică” a fost dezvoltat și sistemul 

„Declarație rapidă”, sistem care a exclus procesarea manuală de către autoritatea fiscală a dărilor de seamă 

fiscale create prin intermediul acestuia, însă nu a exclus deplasările contribuabililor la subdiviziunilor 

structurale ale Serviciului Fiscal de Stat. Sistemul „Declarație rapidă” permite contribuabililor completarea 

dărilor de seamă fiscale cu verificarea automatizată a posibililor erori și notificarea declarantului privind 

necesitatea verificării și excluderii acestora, însă ca rezultat final raportul se imprimă pe suport de hârtie 

pentru a fi prezentat fizic la autoritatea fiscală. Sistemul aplică pe declarația imprimată codul de bare 

bidimensional ce criptează datele introduse, iar autoritatea fiscală scanează codul respectiv la prezentarea 

acesteia de către contribuabil pentru a transpune rapid informația în baza de date centrală. Astfel, sistemul 

„Declarație rapidă” optimizează procesul de procesare manuală de către autoritatea fiscală, iar pentru 

contribuabili reprezintă o metodă de validare a datelor pentru minimizarea erorilor și micșorează timpul de 

așezare a datelor pe conturi pentru a fi verificate ulterior de către contribuabil. 

Din diagrama reprezentată în figura 2 și 3 se constată că în pofida creșterii numărului de declarații 

totale prezentate de către contribuabili, cantitatea celor prezentate pe suport de hârtie se micșorează 

semnificativ, astfel încât în anul 2020 ponderea dărilor de seamă fiscale prezentate electronic din cantitatea 

totală să constituie 80%.  

Conectarea primară la serviciile fiscale electronice nu a fost gratuită pentru toate categoriile de 

contribuabili. Din bugetul de stat s-au alocat resurse doar pentru conectarea primară a contribuabililor ce 

dețin obligativitatea de utilizare a metodelor automatizate de raportare electronică, conform art. 187, alin 21 

din Codul Fiscal. Contribuabilii care nu dețineau obligativitatea de utilizare a sistemului de raportare 

electronice achiziționau serviciile de la Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” 

conform tarifelor instituției. Modificarea datelor și a listei persoanelor responsabile din cadrul entității, la fel, 

erau asigurate contra cost. Totuși, numărul de contribuabili care dețineau dreptul de alegere a modului de 

prezentare a dărilor de seamă fiscale, pe suport de hârtie sau în format electronic, la o anumită perioadă, 

depășea numărul contribuabililor obligați de a raporta prin intermediul sistemului „Declarație electronică”. 

Concluzia respectivă derivă din raportul de activitate a Instituției Publice „Centrul de Tehnologii 

Informaționale în Finanțe” pentru anul 2018 și 2019, conform căruia în anul 2018 au fost conectați 1887 

contribuabili neplătitori de TVA conform tarifelor Instituției, în raport cu 669 contribuabili conectați prin 

intermediul Serviciului Fiscal de Stat, cu titlu gratuit, iar în anul 2019 - 4771 contribuabili neplătitori de 

TVA în raport cu 1301 contribuabili. 
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Figura 2. Dinamica declarațiilor fiscale prezentate 

 

 
Figura 3. Ponderea dărilor de seamă fiscale prezentate electronic din cantitatea totală 

 

Serviciul Fiscal de Stat a intervenit cu soluții și la capitolul respectiv, excluzând totalmente 

deplasările la ghișeele de deservire și cheltuielile suportate de către contribuabili pentru obținerea și 

gestionarea accesului la serviciile fiscale electronice prin automatizarea procesului și excluderea factorului 

uman. La data de 02.03.2020 s-a lansat pe platforma experimentală, iar la 31.12.2020 pe platforma 

industrială, sistemul informațional „Cabinetul personal al contribuabilului”, conform Ordinului SFS nr. 

125/2020. Deținând semnătura electronică avansată calificată de la unul din prestatorii de servicii de 

certificare acreditați în domeniul, toți contribuabilii dispun de posibilitatea accesării și autentificării prin 

intermediul sistemului guvernamental MPass în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”. 

În procesul de autentificare sistemul asigură automatizat toate procesele de identificare a persoanei fizice, a 
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entităților gestionate de către acesta conform Registrelor informaționale de stat și oferirea accesului la 

serviciile fiscale electronice, fără necesitatea efectuării unor procese adiționale de deplasare la ghișeele 

instituțiilor publice, de semnare a cererilor și actelor pe suport de hârtie și de suportare a unor cheltuieli 

adiționale pentru serviciile respective. 

Totuși, pentru a utiliza sistemele informaționale din Republica Moldova, indiferent de 

autoritatea/instituția publică ce prestează serviciul, contribuabilul urmează să obțină semnătura electronică de 

la prestatorii de servicii de certificare, tarifele cărora în anul 2021 sunt următoarele: 

 

Tabelul 3. Tarifele semnăturii electronice avansate calificate 

 

termenul de 

valabilitate de 1 an 

cu dispozitivul 

criptografic 

(lei) 

termenul de 

valabilitate de 2 ani 

cu dispozitivul 

criptografic 

(lei) 

termenul de 

valabilitate de 1 an 

(reînnoirea) 

(lei) 

termenul de 

valabilitate de 2 

ani (reînnoirea) 

(lei) 

IP STISC 310 460 200 350 

IP CTIF 350 500 200 350 

     

 
Pachet 10 semnături 

mobile 

Pachet 100 semnături 

mobile 

Pachet 1000 semnături 

mobile 

o semnătură 

mobilă 

Orange 10 30 60 3 

     

 
Pachet 10 semnături 

mobile 

Pachet 50 semnături 

mobile 

Pachet 250 semnături 

mobile 

Pachet 700 

semnături mobile 

Moldcell 10 20 40 70 

 

Discuții 

Metodele de raportare implementate de către autoritatea fiscală au evaluat în timp și au adus un 

impact pozitiv asupra persoanelor fizice și juridice. Creșterea numărului de contribuabili și de dări de seamă 

prezentate prin intermediul sistemelor informaționale se remarcă prin rezultatele analizei și datele statistice 

prezentate în tabele și grafice. Totuși, contribuabilii au evitat din start trecerea benevolă la metodele 

automatizate de raportare, motivele fiind costurile necesar a fi suportate pentru utilizarea acestora. Un factor 

important este și necesitatea însușirii și adaptării la noile metode implementate, care impun contribuabilii de 

a ieși din zona de confort, din regimul obișnuit de evidență contabilă și de declarare către autoritățile publice 

conform noilor metode. Noile sisteme informaționale dezvoltate de către autoritățile publice sunt primite 

sceptic de către contribuabili din moment ce sunt impuse și careva costuri suplimentare: directe prin 

conectarea la serviciu electronic sau indirecte prin necesitatea obținerii semnăturilor electronice, dar și în 

legătură cu unele disfuncționalități, erori sau neconformități în perioadele fierbinți de raportare.  

Termenul de cca 10 ani în care s-a atins ponderea procentuală de 80% a declarațiilor prezentate 

electronic în raport cu cele pe suport de hârtie este unul impunător, însă cuprinderea majorității 

contribuabililor care utilizează metode automatizate reprezintă un rezultat remarcabil.  

În calitatea de participant la proiectele autorității fiscale și a instituțiilor de stat prezentate în analiză, 

prin care s-a asigurat de-a lungul timpului conectarea la serviciile fiscale electronice pentru prezentarea 

rapoartelor în mod electronic de către contribuabili, a fost posibil elaborarea conceptuală a automatizării 

procesului și de obținerea a accesului prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”, 

care deschide ușile către serviciile electronice de raportare, de verificare a informațiilor despre obligațiile 

fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la 

Bugetul Public Național sau alte servicii cu acces restricționat pentru fiecare utilizator în parte. 

 

Concluzii 

Obiectivul final al studiului efectuat este orientat spre excluderea definitivă a metodei de prezentare 

a dărilor de seamă pe suport de hârtie, acoperirea a 100% din contribuabili care utilizează metoda 
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automatizată de raportare electronică și reducerea cheltuielilor pentru utilizarea sistemului informațional de 

raportare electronică. În acest sens, propunerile ar fi ca raportarea electronică să nu necesite aplicarea 

semnăturilor electronice din moment ce contribuabilul accesează serviciile fiscale electronice din contul său 

de utilizator, care conține toate datele personale ale utilizatorului și datele de identificare ale companiei din 

numele căreia completează și remite documente fiscale. Modificarea legislativă, normativă și de sistem ar 

exclude cheltuielile suportate pentru semnarea și expedierea rapoartelor electronice de către contribuabili.  

Semnarea dărilor de seamă prin care se raportează obligațiile fiscale calculate de către contribuabili, 

de fapt, constituie o operațiune de asumare a răspunderii față de datele prezentate autorității fiscale. 

Răspunderea respectivă este inclusă în Regulamentul de utilizare a serviciilor fiscale electronice prin 

intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020, semnat de 

alt fel de către contribuabili la obținerea accesului. Prin urmare, aplicarea semnăturii electronice pe dări de 

seamă, care generează costuri suplimentare, ar putea fi substituite cu plasarea automatizată a datelor 

persoanei responsabile a contribuabilului care a accesat opțiunea de trimitere a rapoartelor, precum și datele 

privind ora, ziua, luna, anul, adresa IP al calculatorului etc. în care s-a efectuat operațiunea. 

Inutilă este și semnarea dublă a fiecărui raport electronic, în situația în care conducătorul îndeplinește 

și funcția de contabil-șef sau conducătorul împuternicește contabilul-șef de a semna și din numele acestuia. 

Aplicarea unei singure în cazul în care în calitate de conducător și contabil-șef semnează o singură persoană 

ar fi soluția optimă pentru reducerea operațiunilor efectuate și a numărului de semnături electronice, în 

special cele mobile care se taxează per semnătură. 

Nu în ultimul rând, o optimizare a procesului de raportare electronică, care ar majora numărul de 

utilizatori, ar fi identificarea și autocompletarea tuturor datelor existente în cadrul altor sisteme 

informaționale, nu doar administrate de către Serviciul Fiscal de Stat, dar și din cadrul sistemelor altor 

autorități publice. 

Totodată, din moment ce ponderea dărilor de seamă electronice în raport cu cele pe suport de hârtie 

au depășit peste 80%, datele respective fiind pentru anul 2020 și care se presupune că au crescut pentru anul 

2021, art. 187 alin. 21 din Codul fiscal ar fi oportun de supus modificării prin obligativitatea tuturor 

contribuabililor de a raporta electronic către autoritatea fiscală, fără delimitarea acestora după anumite 

categorii, din moment ce instrumentul de obținere și modificare a accesului la serviciile fiscale electronice 

prin intermediul sistemului „Cabinetului personal al contribuabililor” a fost liberalizat și oferit 

contribuabililor la autogestiune. 
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EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE ASIGURARE A ÎNTREPRINDERII CU 

RESURSE FINANCIARE ȘI DE MENȚINERE A ECHILIBRULUI FINANCIAR 

(studiu empiric în baza: „Imperial Vin”S.A., IM ”Vinia Traian„ S.A., „Podgoria Vin” S.R.L 
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COMPANY WITH FINANCIAL RESOURCES AND MAINTAINING THE FINANCIAL 

BALANCE 

(empirical study based on: "Imperial Vin" S.A., IM "Vinia Traian" S.A., "Podgoria Vin" 

S.R.L and "Purcari Winery" S.R.L) 
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Rezumat. Orice activitate trebuie să fie gestionată în baza mai multor obiective în special sub 

aspect financiar. Un obiectiv financiar important pentru aceasta constituie asigurarea resurselor financiare 

și menținerea echilibrului financiar. Obiectivul respectiv derivă din obiectivul general al întreprinderii de a 

maximiza valoarea de piață și deobicei implică resurse financiare semnificative. 

În acest articol, autorul prezintă un studiu empiric privind evaluarea realizării obiectivului de 

asigurare a întreprinderii cu resurse financiare și de menținere a echilibrului financiar în mai multe 

întreprinderi vitivinicole din Republica Moldova, care este modul de asigurare a eficienței managementului 

resurselor și a relațiilor financiare, conducând ulterior la realizarea obiectivului general al întreprinderii, 

în diferite contexte de gestiune financiară antreprenorială. 

Cuvinte cheie. echilibru financiar, maximizarea valorii de piaţă a întreprinderii, obiectivul de 

asigurare a întreprinderii cu resurse financiare, etc. 

 

Abstract. An important financial objective for the company is to provide financial resources and 

maintain financial balance. It derives from the company's overall objective of maximizing market value and 

involves significant financial resources. 

The author presents an empirical study on evaluating the achievement of the objective of providing 

the enterprise with financial resources and maintaining financial balance in several wine enterprises in the 

Republic of Moldova, which ensures efficiency of resource management and financial relations, 

subsequently leading to the overall objective of the enterprise. 

Key words: financial balance, maximizing the market value of the enterprise, the objective of 

providing the enterprise with financial resources 

 

 

Introducere  

Unul din principalele obiective financiare ale întreprinderii este asigurarea cu resurse financiare și 

menținerea echilibrului financiar. Acesta rezultă din obiectivul general al întreprinderii, cel de maximizare a 
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valorii de piață şi presupune deobicei, implicarea a unor resurse financiare semnificative, însă generarea 

acestora provoacă dificultăţi sporite datorită condiţiilor complexe de creditare şi al unui acces limitat al 

întreprinderilor la pieţele de capital, graţie unor rezultate financiare insuficiente ce le înregistrează. Atingerea 

obiectivului financiar de asigurare cu resurse financiare și menținerea echilibrului financiar este condus de 

stabilirea unui sistem financiar integrat, care, ulterior, va asigura eficiență gestiunii resurselor şi relaţiilor 

financiare, conducând la realizarea obiectivului general-fundamental al întreprinderii. Prin urmare, la 

întreprindere structura financiară este prezentată de compoziţia pasivului bilanţier, care se reflectă ca o 

combinație a resurselor acumulate la o anumită dată.  

Tradiţional, înregistrarea unui cost al capitalului împrumutat majorat față de rentabilitatea economică 

obținută la întreprindere, prezidă spre o influenţă negativă a efectului de îndatorare asupra rentabilităţii 

financiare. Astfel, întreprinderile ar trebui să evite împrumuturile a căror dobândă depăşeşte rata 

rentabilității, orientându-se pe finanţarea din capitalul propriu şi împrumuturile care nu antrenează cheltuieli 

financiare suplimentare (datoriile comerciale şi datoriile calculate). Datoriile comerciale şi cele calculate pot 

fi utilizate doar în limite mici, deoarece, de cele mai dese ori,  neachitarea lor la scadență, atrage după sine şi 

o plată a penalităţilor. Dar întreprinderile nu au posibilitatea de a utiliza datoriile/creditele comerciale pentru 

realizarea proiectelor investiţionale al căror termen de recuperare depăşeşte un an, din cauză că nu se va 

respecta principiul concordanţei scadenţei datoriilor/ îmrpumuturilor cu activele finanţate din datoriile 

respective.  

 

Metodologia cercetării  

În procesul realizării cercetării au fost aplicate metode generale ştiinţifice, dintre care: metoda analizei şi 

sintezei, inducţia şi deducţia, principiul logicii, metoda tabelelor şi a graficelor, metode de analiză 

comparată, metode ale analizei cantitative, etc.   

 

Rezultate 

În scopul efecturării evaluării realizării obiectivului de asigurare a întreprinderii cu resurse financiare 

şi de menținere a echilibrului financiar este necesar să se realizeze analiza capitalului întreprinderii, care 

reprezintă cercetarea elementelor bilanţiere din pasiv prin prisma dimensiunii şi a ponderii acestora în 

patrimoniul întreprinderii, cu ulterioara stabilire a cauzelor ce au provocat modificări în raportul dintre 

datoriile financiare şi capitalurile proprii, aşa încât să se poată înregistra un echilibru financiar cu intenţia de 

a menţine  la întreprindere activul economic. 

Prin urmare, autorul propune întru evaluarea empirică a realizării obiectivului de asigurare a 

întreprinderii cu resurse financiare şi de menținere a echilibrului financiar a utiliza patru vinării din 

Republica Moldova, şi anume: „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ SA, „Podgoria Vin” SRL și „Vinăria 

Purcari” SRL . Două din cele enumerate fiind cu statut de Societate pe Acțiuni și două, cu statut de Societate 

cu Răspundere Limitată, selectate pentru a asigura o comparabilitate între ele.   

Datele tabelului 1 reflectă un tablou complex şi diversificat al surselor de finanțare a activelor la 

întreprinderile propuse spre analizare, aşadar, iniţial se poate  menționa că la Societăţile cu Răspundere 

Limitată vis-a-vis de Societăţile pe Acţiuni, preponderenţa capitalului propriu se manifestă diferit. Dacă la 

Societăţile cu Răspundere Limitată analizate capitalul propriu deţine o pondere mai mică, variind în limita a 

50%, atunci la Societăţile pe Acţiuni ponderea capitalului propriu este de peste 80%. Această situație indică 

contribuția sporită din partea fondatorilor la capitalul întreprinderii al Societăţilor pe Acţiuni. 

 La capitolul „datorii”, Societăţile pe Acţiuni analizate au tendinţa de a se finanța într-o măsură mult 

mai mică prin datorii comparativ cu Societăţile cu Răspundere Limitată analizate, la care tocmai acestea 

predomină cel mai mult și, în special, datoriile pe termen lung. Finanţarea sporită prin intermediul datoriilor 

pe termen lung, în cazul Socetăților cu Răspundere Limitată este argumentată, deoarece acestea în mare parte 

sunt utilizate pentru achiziţionarea de active imobilizate, şi chiar dacă uneori preponderent sunt în scădere, 

valoric ultimile înregistrează creşteri, deci sistematizând, întreprinderile respective investesc considerabil 

mijloacele disponibile, atât din surse proprii cât şi din cele împrumutate, în investiţii productive la termen, cu 

scop de a genera plus valoare la întreprindere şi respectiv profituri majorate. În acelaşi timp, Societăţile pe 

Acţiuni, de cele mai dese ori pentru a finanţa activitatea curentă utilizează datoriile, ceea ce nu poate fi 

apreciat pozitiv şi conduce la dezechilibrare financiară. [2, p.85] 

Structura financiară a întreprinderii urmărește asigurarea echilibrului financiar la termen prin 

armonizarea raţională a capitalurilor proprii şi a celor împrumutate, prin administrarea eficientă a ratei de 
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îndatorare şi majorarea efectelor benefice aferente politicii de finanţare acordate de cadrul legislativ în 

materie de fiscalitate. Astfel, menţinerea echilibrului financiar se obţine atunci când utilizările temporare se 

finanţează din resurse temporare, iar utilizările permanente se finanţează din resurse permanente.  

 

 

Tabelul 1. Structura surselor de finanţare la „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ SA, „Podgoria 

Vin” SRL și „Vinăria Purcari” SRL  

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Situațiilor financiare ale întreprinderilor analizate. 

  

În continuare, autorul prezintă modul în care la întreprinderile incluse în studiu empiric, se respectă 

echilibrul dintre sursele de finanţare pe termen lung şi alocările permanente şi, respectiv, resursele temporare 

şi alocările curente ce se poate vizualiza în tabelul de mai jos. 

 

Finanțarea integrală a activelor imobilizate pe baza surselor permanente indică o gestiune bună în 

ceea ce vizează colectarea surselor financiare. Concluzionând datele tabelului de mai sus, se poate evidenţia 

o imagine pozitivă al acestui aspect la toate întreprinderile incluse în studiu empiric, întrucât la toate 

întreprinderile activele imobilizate sunt finanțate din sursele permanente şi, care ulterior a generat şi un 

surplus de mijloace sub formă de Fond de rulment pozitiv, ceea ce a permis întreprinderilor compensarea 

nevoilor de finanţare a capitalului circulant, în mărime de cca 68-74% la SRL „Vinăria Purcari” în anii 2015-

2018, la SRL „Podgoria Vin”  în intervalul anilor 2015-2018 a scăzut aproximativ de 3 ori, adică de la 

72,92% la 26%, în același timp la IM „Vinia Traian” SA, surplusul de surse de finanțare permanente ce 

permite finanţarea capitalului circulant constituie cca 78-79% pe întreaga perioadă analizată, iar la S.A. 

„Imperial Vin” cca 90%. Așadar, autorul poate concluziona că toate  întreprinderile din studiu empiric dețin 

de un grad de siguranţă financiară suficient de înalt (nivelul minim 50%). Totodată, reducerea fondului de 

rulment în anul 2018 faţă de anii precedenți, la SRL „Podgoria Vin”, cu aproximativ 14 milioane lei, trebuie 

să alarmeze întreprinderea, deoarece micșorarea acestuia duce la un grad de stabilitate financiară foarte 

șubred și evaziv și la o creştere a dependenţei întreprinderii de resursele împrumutate pe termen scurt, fapt ce 

o face vulnerabilă la condiţiile externe. 
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Tabelul 2. Analiza echilibrului financiar la „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ SA, „Podgoria 

Vin” SRL și „Vinăria Purcari” SRL  

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Situațiilor financiare ale întreprinderilor analizate. 

 

Optarea pentru o anumită structură financiară la întreprindere reprezintă un moment foarte important 

al politicii financiare a acesteia. Luarea deciziilor cu privire la structura financiară trebuie să fie realizată cu 

maximă responsabilitate și obiectivitate deoarece acestea reprezintă un rezultat al obiectivelor întreprinderii, 

al nivelului rentabilităţii așteptate şi al nivelului de riscuri pe care şi le asumă. Dar decizia de structură 

financiară nu depinde doar de factorii interni dar, depinde şi de factorii externi ai întreprinderii, cum ar fi 

conjunctura economică, adică situaţia pieţei financiare, oscilaţiile ratei dobânzii, inflaţia, etc.  

În cazul cînd are loc asumare de riscuri la întreprindere, se referă la riscul de insolvabilitate şi cel 

financiar, iar ultimul în special, caracterizează diversitatea indicatorilor de rezultat sub incidența structurii 

financiare a întreprinderii. El se manifestă pronunțaț în momentul apelării la credite pentru  finanțarea 

activității, ceea ce înseamnă că ține de structura pasivului bilanțier, în special a datoriilor și este un rezultat al 

deciziei de finanțare. În contextul celor expuse mai sus, în continuare vom  descrie politica financiară, adică 

gestiunea și asumarea riscului financiar la „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ SA, „Podgoria Vin” SRL și 

„Vinăria Purcari” SRL, reflectate în analizele din tabelul numărul 3.  

Întreprinderile incluse în studiu empiric, pe perioada anilor 2015-2018, înregistrează stabilitate 

financiară ridicată. Valorile ce plasează  întreprinderile într-o  situaţie favorabilă şi determină caracterul 

permanent al finanţării sunt între 50% şi 66%,  acestea conferă siguranţă activității întreprinderii și un risc 

financiar redus. Așadar, dacă la SRL „Vinăria Purcari”, SA „Imperial Vin” şi IM „Vinia Traian” SA acest 

indicator înregistrează niște mărimi stabile, cu abateri nesemnificative, atunci la SRL „Podgoria Vin”, 

indicatorul stabilităţii financiare a degradat semnificativ în timp (de la 83,82% în anul 2014 la 58,9% în anul 

2018), deşi se menţine încă la cote înalte. [2]  

Recomandările cercetătorilor în ceea ce priveşte autonomia financiară, reprezintă o mărime de cca 

1/3 din pasiv, considerată ca satisfăcătoare pentru echilibrul financiar [3, p.75]. Deci, prezența unui capital 

propriu egal sau mai mare cu o treime din pasivul întreprinderii reprezintă o rigoare a autonomiei financiare 

a acesteia. Dacă indicatorul va înregistra valori mai mici decât mărimea recomandată atunci întreprinderea se 

va expune riscului de insolvabilitate, deoarece va crește foarte mult dependența de creditori. La 

întreprinderile analizate riscul de insolvabilitate este evitat deoarece autonomia financiară este respectată, 

aceasta caracterizează o puternică poziţie financiară, dar Societățile pe Acțiuni analizate comparativ cu 

Societățile cu Răspundere Limitată prezintă o autonomie mai sporită. Aceasta indică faptul că activitatea 

desfășurată este una eficientă și se materializează prin profitul obținut, în special la Societățile pe Acțiuni 



 
 

119 

analizate, așa încât, la momentul actual, întreprinderile nu au necesitatea de finanțare cu datorii la termen. 

Deci, ele își finanțează activul imobilizat doar din sursele proprii, iar în cazul apariției necesității de a 

procura active imobilizate valoroase sau al dezechilibrului financiar se poate recurge la credite pe termen 

lung în condiții avantajoase, deoarece structura financiară actuală le permite acest lucru.  

Acelaşi lucru este confirmat și de autonomia financiară la termen, ce poate fi apreciată prin implicarea în  

structura financiară a capitalului permanent, şi conform rezultatelor, riscul de insolvabilitate nu există la 

întreprinderile analizate, cel puţin la momentul efectuării analizelor, iar analiza comparativă a Societăților pe 

Acțiuni cu Societățile cu Răspundere Limitată analizate, reflectă o autonomie financiară la termen mai mare la 

Societățile pe Acțiuni. 

 

Tabelul 3. Analiza gradului de dependenţă  financiară la „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ 

SA, „Podgoria Vin” SRL și „Vinăria Purcari” SRL 

 
  Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Situațiilor financiare ale întreprinderilor analizate. 

 

Rata de îndatorare globală reprezintă ponderea datoriilor în patrimoniul întreprinderii şi reflectă 

gradul de dependenţă față de resursele financiare atrase de la terți, sistematizând, se poate menționa că 

situaţia la Societățile pe Acțiuni este semnificativ mai bună comparativ cu Societățile cu Răspundere 

Limitată, deoarece la ambele Societăți pe Acțiuni (IM ”Vinia Traian„ SA și „Imperial Vin” SA) rata de 

îndatorare fluctuează între 13% la 24% pe întreaga perioadă analizată, deci întreprinderile mai dispun de 

capacitate de îndatorare. În acelaşi timp, la Societățile cu Răspundere Limitată („Vinăria Purcari” SRL, 

„Podgoria Vin” SRL) situaţia per general este pozitivă, dar gradul de îndatorare este semnificativ mai mare, 
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însă reieșind din faptul că întreprinderile înregistrează profituri sporite, îndatorarea este argumentată. Cu 

toate acestea eficiența managementului financiar trebuie sporită și orientată spre gestiunea riscului financiar 

legat de solvabilitate redusă, ce poate apărea pe seama creșterii datoriilor în viitor.  

De asemenea, corelativ cu rata de îndatorare globală se utilizează levierul financiar. Acesta indică că 

datoriile totale ale întreprinderii nu pot depăşi de două ori capitalul propriu, și aceasta este respectat la toate 

întreprinderile analizate. Aceeaşi tendință se înregistrează şi în privinţa ratei de îndatorare la termen, care 

caracterizează dependenţa (independenţa) financiară a întreprinderilor şi gradul de risc al politicii financiare, 

respectiv Societățile cu Răspundere Limitată comparativ cu Societățile pe Acțiuni analizate au înregsitrat un 

grad de îndatorare la termen mult mai mare, indicând o dependenţă financiară faţă de terţele părţi mai 

ridicată, iar la Societățile pe Acțiuni dependenţa de sursele financiare atrase este una mică. [2, p.90] 

 

Tabelul 4. Analiza lichidității și capacității de plată la „Imperial Vin” SA, IM ”Vinia Traian„ SA, 

„Podgoria Vin” SRL și „Vinăria Purcari” SRL 

  
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Situațiilor financiare ale întreprinderilor analizate. 

 

Sistematizând cele relatate mai sus, putem afirma că asigurarea întreprinderii cu resurse financiare 

reprezintă un obiectiv foarte important al managementului financiar întru realizarea strategiei  întreprinderii. 

Însă, înregistrarea unei structuri financiare şi gestionarea ei reprezintă o particularitate a fiecărei întreprinderi 

şi aceasta nu este un rezultat al statutului ei (S.A. sau SRL) și cu atât mai mult nu poate vorbi despre o 

poziţie mai mult sau mai puțin avantajoasă. Așadar, deciziile financiare ale managementului financiar sunt 

generate de politica financiară și de finanțare ce este practicată la nivel de fiecare întreprindere. De aici 

rezultă, rolul major al managementului financiar în modul de gestiune a finanțelor, care, se reflectă atât 

asupra activității întreprinderii, cât și asupra așteptărilor terțelor persoane, cum ar fi: acționarii, investitorii, 

creditorii or consumatorii, clienții etc. 

Următoarea importantă latură a gestiunii eficiente a surselor financiare la întreprindere se manifestă 

la nivel de independenţă economico-financiară a agenţilor economici în condiţiile economiei de piaţă, și 

reprezintă corelația permanentă între încasările şi plăţile întreprinderii, respectându-se în așa fel una din 

rigorile de bază ale gospodăriei eficiente, adică recuperarea integrală a cheltuielilor pe seama veniturile 

proprii şi înregistrarea și a unui anumit surplus de mijloace băneşti, necesar creşterii economice. Pentru 

realizarea acestei rigori, întreprinderea trebuie să realizeze un circuit raţional, bine organizat al fondurilor, 

care, în contabilitate, se reflectă sub forma încasărilor şi plăţilor de mijloace băneşti. Înregistrarea unui 
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echilibru stabil între încasări şi plăţi atestă o dovadă sigură, că procesul de producţie şi de circulaţie este 

desfășurat în condiții normale la întreprindere. Nerespectarea acestui echilibru se manifestă prin lipsa 

capacităţii de plată, apariţia restanțelor la plata creditelor şi a datoriilor la termen faţă de furnizori, bănci, 

salariaţi, buget etc. Echilibrul financiar este un imperativ absolut necesar pentru orice activitate. El nu poate 

fi omis sub nici un argument. Antreprenorul poate temporar renunţa la obiectivele sale de creştere economică 

sau sociale, dar în nici un caz nu poate renunţa la solvabilitate. 

Aşadar, una din sarcinile importante ale managementului financiar este asigurarea întreprinderii cu  

lichidităţile necesare onorării obligaţiilor de plată al căror termen de scadenţă apare în viitorul apropiat. 

Realizarea sau nerealizarea acestei sarcini dovedește eficiența managementului riscului financiar în privința 

lichidităților întreprinderii.  

Lichiditatea exprimă gradul de menţinere a echilibrului financiar, eforturile de a răspunde obligaţiilor 

ce decurg din argumentarea întreprinderii în mecanismul economic şi financiar [1, p.213]. Structura 

elementelor de activ influenţează lichiditatea şi echilibrul financiar al întreprinderii, deoarece fiecare element 

de activ are un anumit grad de lichiditate.  

Lichiditatea poate fi exprimată atât cu ajutorul unor mărimi relative (indicatori de lichiditate), cât şi 

cu ajutorul unor mărimi absolute (fond de rulment, trezoreria netă). 

Cercetarea indicatorilor de lichiditate și a capacităţii de plată a întreprinderilor IM ”Vinia Traian„SA, 

„Imperial Vin” SA, SRL„Podgoria Vin” și „Vinăria Purcari” SRL, permite a concluziona că întreprinderile 

incluse în studiu empiric manifestă un grad sporit de lichiditate, iar riscul financiar practic lipsește din 

perspectiva acestor indicatori. Așadar: [2, p.92]  

-Rata solvabilităţii generale indică mărimea în care total active ale întreprinderii pot acoperi datoriile 

totale ale acesteia. Cercetătorii afirmă că nivelul minim acceptabil este de 1,66, iar mărimea normală ar fi de 

cel puţin 2,00. Așadar, analiza ratei solvabilităţii generale la toate întreprinderile analizate indică că nivelul 

acesteia se situează peste limita superioară de 2,0, ceea ce poate fi apreciat pozitiv, reflectând o poziție 

financiară puternică. 

-Lichiditatea curentă reflectă mărimea oferită întreprinderii de activele sale circulante în respectarea 

obligaţiilor curente. Se apreciază că valoarea minimă admisă poate fluctua între 1,2 – 1,8, în dependență de 

sectorul de activitate. Reieșind din datele tabelului, la întreprinderile studiului empiric, lichiditatea curentă 

este respectată, fapt evident şi prin prezenţa unui fond de rulment pozitiv. 

-Lichiditatea intermediară în calculul său nu ţine cont de stocuri, întrucât au o lichiditate mai redusă 

şi poate nesigură. Valoarea recomandată al acestui indicator este de 0,8. Conform datelor din  tabelul 4, 

apreciem că nivelul acestui indicator la toate întreprinderile analizate pe întreaga perioadă de studiu este 

respectat, în același timp analiza comparativă a Societăților pe Acțiuni şi Societăților cu Răspundere Limitată 

indică că nivelul acestui indicator la Societățile pe Acțiuni este depășit de câteva ori, comparativ cu nivelul 

lichidităţii intermediare la Societăților cu Răspundere Limitată analizate. Situaţia creată este un rezultat al 

unui nivel foarte redus al datoriilor curente la Societățile pe Acțiuni, incluse în studiu empiric. 

-Rata lichidității absolute indică capacitatea acoperirii datoriilor imediate. Nivelul recomandat de 

majoritatea autorilor pentru această  rată este  intervalul 0,20-0,25, ceea ce atestă că pentru fiecare leu de datorii 

curente, întreprinderea trebuie să dispună de 20-25 bani în conturile curente. Acest concept, chiar dacă este 

considerat o perfecţiune a indicatorului lichidităţii, nu reflectă decât o imagine completă adusă la situaţia curentă a 

întreprinderii, ceea ce reprezintă că el nu relatează o apreciere obiectivă de durată lungă de timp. În același timp, 

tabloul practic în baza studiului empiric la vinăriile analizate indică o situaţie diversificată de la o perioadă de 

gestiune la alta. 

 Conform regulilor lichidității, pozitiv este apreciată întreprinderea care este în așa măsură lichidă, 

care în orice moment își poate onora obligațiunile sale față de terți într-un ritm rapid și integral. Pentru a 

realiza aceasta, este necesar ca întreprinderile să dețină suficiente mijloace bănești și alte active ce pot fi 

convertite rapid în lichidități. Pe de altă parte, lichiditățile ce sunt temporar disponibile dar neutilizate, pot 

genera mai multe pierderi decât profituri. Deci, numerarul poate fi în acelaşi timp, un element neproductiv, 

iar deţinerea şi neutilizarea lui devin nerentabile, motiv pentru care el trebuie să fie supus unei gestiuni 

raționale şi cu maximă eficienţă. Întreprinderile mari și dinamice preferă deţinerea activelor uşor lichide, 

rapid transformabile vis-a-vis de numerarul din caserie sau cont bancar, ceea ce pentru întreprinderile din 

Republica Moldova este încă puțin realizabil.  

Reieșind din cele relatate și în corelaţie cu datele tabelului 4, autorul concluzionează că situația care 

se relevă asupra indicatorilor de lichiditate la întreprinderile studiului empiric, și anume la Societățile pe 
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Acțiuni, indică că întreprinderile dețin un nivel al indicatorilor de lichiditate ce depăşeşte de câteva ori limita 

normală, și relevă o situație de stopare a surselor lichide, care de fapt, ar putea produce plus valoare dacă ar 

fi incluse în circulație. De aceea, managementului financiar al întreprinderilor IM „Vinia Traian” SA și 

”Imperial Vin„ SA se recomandă revizuirea metodelor de gestiune financiară pentru sporirea eficienței 

indicatorilor și a întregului activ deținut, întrucât un management financiar eficient este cel ce produce 

valoare din orice leu disponibil, chiar și pe o perioadă scurtă de timp.  

 

Concluzii 

Evaluarea realizării obiectivului de asigurare a întreprinderii cu resurse financiare și menținerea 

echilibrului lui la întreprinderile vinicole din Republica Moldova, efectuată în baza a patru întreprinderi, 

relatează despre o situație favorabilă în prezent, însă această apreciere poate fi valabilă doar  pe o perioadă 

scurtă de timp, întrucât întreprinderile date au nevoie de o regenerare. Această regenerare poate fi asigurată 

pe seama unei gestiuni financiare mult mai raționale și mai echilibrate decât atestă situația din prezent, 

deoarece unele întreprinderi mențin stabilitate din punct de vedere financiar pe toată perioada analizată, dar 

fără rezultate financiare anuale semnificative, altele, în schimb, practică un management financiar supus 

riscurilor financiare considerabile. Așadar, întreprinderile trebuie să revizuie activitatea lor pentru perioadele 

viitoare, ceea ce este posibil de realizat prin determinarea clară a tuturor obiectivelor financiare și a modului 

de realizare a acestora, aplicând planificarea strategică pe perioadă medie şi lungă de timp. 
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SECȚIA III 

CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI AL ȘTIINȚELOR 

SOCIALE/  

CREATIVITY AND INNOVATION IN THE FIELD OF EDUCATION AND SOCIAL 

SCIENCES/  

ТВОРЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУК 

 
 

 

REALIZAREA ÎNVĂȚĂRII MIXTE ÎN PROCESUL STUDIERII DISCIPLINEI ”BAZELE 

PROGRAMĂRII” 

 

IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING IN THE PROCESS OF STUDYING THE 

DISCIPLINE "BASICS OF PROGRAMMING" 
 

Diana MOGLAN 

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi 

E-mail: mogdiana@gmail.com  

 

Rezumat. Articolul reflectă două modele de instruire: tradițional și la distanță, identifică avantajele 

și dezavantajele lor. În condițiile moderne de organizare a procesului de învățământ, este posibilă 

combinarea optimă a punctelor forte ale educației tradiționale cu avantajele tehnologiilor informaționale. În 

articol este dezvăluit modelul învățării mixte în procesul studierii disciplinei ”Bazele programării” la 

Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. Utilizarea modelului învățării mixte în predarea unei 

discipline conduce la o schimbare a rolului profesorului și la o reorganizare atât a conținutului disciplinei, 

cât și a metodelor și mijloacelor de predare. 

Cuvinte cheie: învățarea mixtă, procesul educațional, tehnologii informaționale. 

 

Abstract. The article reflects two models of training: traditional and distance learning, identifies 

their advantages and disadvantages. In the modern conditions of organizing the educational process, it is 

possible to optimally combine the strengths of traditional education with the advantages of information 

technologies. The article reveals the model of blended learning in the process of studying the discipline 

"Basics of Programming" at the State University "Alecu Russo" from Balti. The use of the blended learning 

model in teaching a subject leads to a change in the role of the teacher and to a reorganization of both the 

content of the subject and the methods and means of teaching. 

Key words: blended learning, educational process, information technologies. 

 

 

Introducere 
Pătrunderea tehnologiilor informaționale în domeniul educației urmărește adaptarea la nevoile 

societății actuale, pe de o parte prin reducerea costurilor și duratei de instruire, iar pe de altă parte prin 

creșterea calității și eficienței instruirii. 

Cu toate acestea, tehnologiile informaționale moderne nu pot înlocui pe deplin comunicarea directă a 

studentului cu profesorul, efectuarea unui șir de lucrări laborator, care necesită prezența participanților la 

procesul educațional în auditoriu. Este considerată mai eficientă și de perspectivă în practica educațională 

învățarea mixtă (blended learning), bazată pe o combinație de principii și tehnologii ale e-learning-ului și 

învățământului tradițional [2, p. 15]. O caracteristică a învățării mixte constă în faptul că tehnologiile 

informaționale sunt utilizate pentru studierea materialului teoretic al disciplinelor educaționale și pentru 

suportul activităților de învățare practice independente ale studenților. 

Învățarea mixtă este considerată adaptivă în cazul în care este posibilă modificarea dinamică a 

conținutului cursului online în funcție de necesitățile individuale ale studenților, ca rezultat al informațiilor 

obținute prin interacțiunea profesorului și studentului și nu doar adaptarea conținutului cursului pe baza 
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informațiilor obținute anterior, cum ar fi obiectivele de învățare, cunoștințele studentului, informații 

personale despre student, nivelul de formare sau scorul mediu. 

Învățarea mixtă poate fi realizată prin implementarea tehnologiilor informaționale, care sunt ușor de 

învățat și permit organizarea unui mediu eficient de informare și instruire în rețea pentru interacțiunea 

participanților la procesul educațional. 

La catedra de matematică și informatică din cadrul Universității de Stat „A. Russo” din Bălți se 

utilizează în mod activ platforma pentru e-learning Moodle (http://elearning.usarb.md/moodle/). Moodle are 

o gamă largă de posibilități pentru organizarea procesului de învățare la distanță, inclusiv diverse instrumente 

pentru dezvoltarea și prezentarea materialului educațional, monitorizarea rezultatelor învățării elevilor, 

comunicarea și organizarea comunității studențești. 

Cu ajutorul sistemului de învățare la distanță Moodle au fost dezvoltate și implementate în procesul 

educațional de pregătire a viitorilor programatori multe cursuri la diverse discipline. Unul dintre aceste 

cursuri este cursul „Bazele programării”. Acest curs este dedicat studiului principalelor forme de organizare 

și stocare a datelor într-un computer, structurilor de control utilizate în programarea structurată (structura 

liniară, structura ramificată, structura ciclică), abstractizării în programare și metodelor standard de 

prelucrare a structurilor de date. Conținutul disciplinei „Bazele programării” este împărțit în trei module: 

„Tipuri de date elementare și structuri de control”, „Prelucrarea structurilor de date statice”, „Prelucrarea 

structurilor dinamice de date” [1, p. 8]. 

Fiecare modul este împărțit în blocuri didactice. De exemplu, modulul inițial include următoarele 

secțiuni: „Etapele procesului de programare”, „Tipuri elementare de date”, „Tehnici de proiectare a 

algoritmului”, „Proiectarea algoritmilor liniare”, „Proiectarea algoritmilor de ramificare”, „Proiectare 

algoritmilor ciclici”, „Abstracție în programare”, „Abstracția datelor”. 

Secțiunile cursului la distanță sunt delimitate pe săptămâni, ceea ce permite studenților să navigheze 

în materialul prezentat. Pentru fiecare săptămână sunt postate materiale educaționale (prelegeri sub formă de 

fișiere pdf și prezentări, dosare cu exemple însoțitoare pentru prelegeri, lucrări de laborator), materiale de 

control (teste) și materiale suplimentare (tutoriale, link-uri către resurse de pe Internet, glosar) [3, p. 26]. 

Utilizarea sistemului Moodle ne-a permis să proiectăm procesul de învățare pentru disciplina 

„Bazele programării” în acea succesiune și pentru aceea perioadă de timp, care corespunde nivelului de 

pregătire individual a studentului. Acest lucru a devenit posibil deoarece sistemul Moodle permite 

completarea cursului la distanță cu diverse elemente interactive. 

 

Metodologia cercetării 

Să luăm în considerare aspectele metodologice ale utilizării platformei Moodle în procesul 

educațional pentru creșterea activității educaționale și cognitive a subiecților de instruire. 

Procesul de instruire a fost realizat la orele de laborator combinând activitățile adaptive de contact 

direct cu activitățile independente în cadrul orelor de lucrul individual și în conformitate cu modelul din cinci 

etape de instruire online elaborat de J. Salmon (fig. 1), prin care studenții se scufundă în mediul online de 

interacțiune socială (comunitate virtuală), participă la activitatea instructiv-cognitivă a grupului [4, p. 10]. 

La prima etapă – „acces și motivație” – profesorul informează studenții despre capacitățile 

funcționale ale platformei Moodle cu care vor lucra pe parcursul cursului, le oferă suport în accesarea online 

a platformei Moodle. Profesorul creează listele de conturi pentru studenți. Aceste conturi sunt utilizate pentru 

a simula activitatea didactică online şi relaţia între profesor şi studenți. 

Fiecare student administrează pagina personală a platformei Moodle, care va servi “registru de 

lucru” pe parcursul cursului. Pe propria pagină a platformei Moodle studentul plasează informații personale 

despre el însuși, rezolvările sarcinilor practice ale cursului, materiale multimedia. 

Procesul de familiarizare și de creștere a motivației pentru subiectul studiat constă dintr-o serie de 

etape: 1) cunoașterea funcționalității și trecerii procesului de înregistrare; 2) studierea independentă a 

materialului didactic la această temă; 3) trecerea testelor online pe un subiect trecut anterior; 4) participarea 

la un sondaj online privind aspectul problematic al subiectului; 5) având sprijinul profesorului, fiecare 

student creează o pagină personală pentru rezolvarea sarcinilor de învățare stabilite. La această etapă este 

posibilă realizarea sarcinii “Traseul individual de învățare”, în care studentul își trasează traiectoria 

individuală de învățare, determină obiectivele de învățare, pe care intenționează să le implementeze în 

procesul de învățare. 

În cadrul etapei a doua – „socializarea online” – profesorul formulează scopurile și obiectivele 

http://elearning.usarb.md/moodle/
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generale ale temei studiate, le discută cu studenții, împarte studenții în grupuri mici de 2-4 persoane. Pe 

parcursul acestei etape pot fi utilizate următoarele tipuri de sarcini: 1) efectuarea sarcinii “Pe scurt despre 

mine”, în care studenții creează un poster online folosind, de exemplu, serviciul Word It Out, alegând pentru 

fiecare literă din numele său un epitet ce îl caracterizează, care începe cu această literă; 2) crearea unui forum 

colectiv; 3) executarea sarcinii “Informații despre echipă”, în care un grup de studenți creează o mini-

prezentare despre membrii echipei. 

 

 
Figura 1. Modelul cu cinci etape de instruire online elaborat de J. Salmon. 

 

La etapa următoare – „schimbul de informații” – accentul se pune pe instruire, care are o formă 

specifică, ce corespunde obiectivelor didactice. Pentru a organiza și a coordona activitățile comune ale 

studenților din comunitatea virtuală, profesorul folosește instrucțiuni verbale pentru lucrul, o prezentare sau 

un video instrucțional cu explicații. Studenții stabilesc aspecte cheie și concepte principale ale subiectului 

educațional pe conturile personale. 

Pentru a structura materialul, studenții folosind elementul „Glosar”, creează o listă de termeni 

(definiții) folosiți din conținutul cursului/temei studiate. Utilizarea acestui element pentru cursul „Bazele 

programării” a îmbunătățit capacitatea cognitivă de prelucrare a materialului studiat, prin adăugarea de 

comentarii la definițiile din conținutul temei și combinarea automată a cuvintelor relevante ale subiectului cu 

definiția sa în glosar. 

La această etapă profesorul oferă echipelor executarea unui proiect pe un anumit mini-subiect. 

Selectarea unui subiect din cele propuse poate fi organizată în cadrul sarcinii „Dezbateri” în modul asincron. 

În cadrul etapei a patra – „construirea cunoștințelor” – de bază este discutarea colectivă și 

organizarea activităților de colaborare în implementarea proiectului, ceea ce este posibil printr-o comunicare 

online de grup de succes. La această etapă activitatea educațională asupra proiectului se desfășoară astfel: 

desfășurarea unei discuții de formare; executarea sarcinilor practice cu caracter de căutare creativă, 

compararea rezultatelor; corectarea greșelilor și explicarea materialului pentru studenții, care au făcut greșeli. 

Profesorul formulează întrebări, controlează informațiile de intrare și rezumă datele.  

La etapa finală – „dezvoltare” profesorul și studenții evaluează rezultatele obținute și analizează 

activitatea educațională comună. La această etapă componenta cheie a dezvoltării personale și intelectuale a 

participanților este reflectarea și acceptarea responsabilității pentru realizarea individuală a sarcinii. 

În cadrul acestei etape membrii echipei de formare ar trebui să fie conștienți de importanța 

contribuției individuale a fiecărui membru al echipei și să lucreze împreună la un plan (strategie) de discurs 

și prezentarea proiectului elaborat. La elaborarea prezentării cu raport, este recomandabil să se utilizeze 

serviciul pentru editarea colectivă a documentelor Google Docs, prin care membrii echipelor vor lucra 
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împreună asupra raportului, vor face ajustări în prezentare și vor scrie comentarii cu privire la performanța 

raportului echipei. 

Prezentarea mini-temelor și discuțiile lor în grup în cadrul unei întâlniri față-în-față reprezintă o parte 

importantă a implementării proiectului. Profesorul stabilește timpul pentru discurs, îi motivează pe studenți 

să elaboreze un plan scurt, clar și bine gândit pentru raportarea publică, îi îndrumă pe studenți să prezinte 

materialele de raportare folosind instrumente și tehnici suplimentare (discuții, dezbateri, prezentarea 

materialelor multimedia etc.), indică criteriile de evaluare a discursurilor echipei de formare. 

 

Rezultate 
Procesul de instruire mixtă a cursului „Bazele programării” prin utilizarea platformei Moodle a 

permis, în primul rând, reducerea la minim a problemei orelor lipsă, deoarece studenții studiau subiectele 

ratate și îndeplineau toate sarcinile practice necesare în mod independent în cadrul cursului electronic. 

În al doilea rând, la etapa inițială a studierii cursului, pentru studenții din anul I este caracteristic un 

nivel diferit de cunoștințe, iar învățarea mixtă ne-a permis să-l ajustăm. Prezența materialelor didactice, 

accesibile la distanță, contribuie la familiarizarea cu materialul nou chiar și până la orele față în față, la 

exersarea și la repetarea materialului după ore. 

În al treilea rând, procesul de instruire mixtă a disciplinei organizează eficient lucrul independent a 

studenților. Un sistem flexibil de testare contribuie la controlul sistematic al cunoștințelor studenților, ceea ce 

eliberează profesorul de munca de rutină de verificare a testelor. 

În al patrulea rând, utilizarea “instruirii mixte” contribuie la creșterea interesului la studenți față de 

lecții și dezvoltă competențele digitale ale viitorilor specialiști. 

 

Concluzii  

Combinația dintre învățare tradițională și cea la distanță le permite profesorilor să construiască un 

proces de învățare flexibil și personalizat, ținând cont de particularitățile individuale ale studenților, utilizând 

toate posibilitățile funcționale a platformei Moodle, organizând interacțiunea interactivă nu doar de la 

distanță, ci și de asemenea personal în diverse forme de organizare a activităților educaționale. 
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Rezumat. Experiența mondială în acordarea de asistență socială femeilor în criză de sarcină 

datează de mai bine de 45 de ani.  

În unele state din SUA, precum și în țările scandinave și altele, la scurt timp după legalizarea 

avortului, un nou serviciu și-a propus să ajute femeile aflate în criză de sarcină să își rezolve problemele 

care au declanșat criza. Femeile care apelează la servicii de consiliere psihologică și asistență socială în 
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criza de sarcină beneficiază în mod gratuit de un pachet de servicii sociale. Este important de menționat că 

în acordarea de asistență femeilor însărcinate rolul societății, al organizațiilor bisericești, precum și al 

sectorului privat sunt esențiale.   

Ca urmare, în SUA există aproximativ 2.800 de centre de sprijin pentru femeia însărcinată. 

Există de fapt trei tipuri de centre: centre care oferă sprijin psihologic și social femeilor însărcinate 

aflate în situații de criză, - cămine de rezidență permanentă a gravidelor și centre de îngrijire post-avort. 

Cuvinte cheie: avort, centre de sprijin, criza de sarcină, femeie însărcinată 

 

Abstract. The global experience in providing social assistance to women in crisis pregnancy dates 

back more than 45 years. 

In some US states, as well as in Scandinavian countries and others, shortly after the legalization of 

abortion, a new service aims to help women in crisis pregnancy to resolve the problems that triggered the 

crisis. 

Women who seek psychological counselling and social assistance services during a crisis pregnancy 

receive a free social services package. It is important to note that the role of society, church organizations 

and the private sector is essential in providing assistance to pregnant women. 

As a result, there are approximately 2,800 support centers for pregnant women in the United States. 

There are actually three types of centers: centers that provide psychological and social support to 

pregnant women in crisis, - permanent residences for pregnant women and post-abortion care centers. 

Key words: abortion, crisis pregnancy, pregnant woman, support centers. 

 

 

Introducere 

Toate crizele implică un cumul de probleme, cu un relief mare de surprindere, care necesită o analiză 

specială din partea specialiștilor. În episoadele dificile, de criză este nevoie de o intervenție imediată, care 

presupune luarea unei decizii într-o perioadă scurtă de timp.  

O criză de sarcină poate fi definită ca o scurtă perioadă din viața unei femei însărcinate în care 

avortul se înfățișează ca o altă opțiune pe lângă continuarea cursului firesc al sarcinii și nașterea copilului.  

Sarcina nu este doar o perioadă de mare bucurie, ci și una de mare stres pentru o femeie, atât fizic, 

cât și mintal, deoarece fiecare sarcină implică profunde schimbări psihologice, precum și schimbări 

somatice, cu impact asupra dinamicii relațiilor în cuplu sau în familie. Chiar și la femeile sănătoase, sarcina 

poate da naștere la multe anxietăți din cauza incertitudinii anticipate asociate cu aceasta. Dovezile arată că 

anxietatea în timpul sarcinii nu afectează doar sănătatea femeilor însărcinate, ci are și un impact asupra 

rezultatelor travaliului, cum ar fi nașterea prematură, travaliul prelungit, nașterea prin cezariană, greutatea 

redusă la naștere etc. [5, 1] 

Fiecare femeie însărcinată poate avea sentimente și gânduri variate cu privire la apariția unui copil și 

dacă își asumă un nou rol de mamă.  

În realitate, experiența directă și bibliografia teoretică arată că oricând, orice element poate să 

însoțească criza de sarcină, iar intenția de a întrerupe o sarcină poate apărea în orice stadiu al sarcinii. [2] 

 

Factori crizei de sarcină 

O serie de factori contribuie la criza de sarcină. De fapt, ele sunt strâns legate și complementare, 

totuși, în mod convențional, se pot distinge 4 grupuri de factori: 

• psihologic (intrapersonal, interpersonal, conjugal); 

• socio-psihologice (stereotipuri sociale, sarcină nelegitimă, presiune medie etc.); 

• socio-economice (condiții materiale și de viață, poziție financiară, asocialitate, migrație etc.); 

• medicale și psihologice (boli somatice și psihice ale unei femei, riscuri identificate de patologie 

fetală etc.). [apud 2] 

O criză de sarcină ar trebui definită ca o sarcină care îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele 

criterii: 

• atitudine negativă față de sarcină din partea femeii însăși (într-un fel sau altul gradul de dorință 

exprimată de a întrerupe sarcina); 

• atitudine negativă față de sarcină, chiar presiunea directă de a întrerupe sarcina din partea cuiva din 

cercul interior al femeii (soț, părinți etc.); 
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• vârsta minoră a însărcinatei; 

• obstacole externe (femeia are probleme financiare, sociale, de locuit etc., probleme care 

îngreunează acordarea îngrijirii necesare copilului); 

• complicații medicale ale sarcinii (o femeie are o boală somatică sau psihică, riscul, real sau 

perceput, de deteriorare a sănătății în timpul sarcinii, sarcină severă, detectarea riscului de patologie la făt, 

istoric de cel puțin o întrerupere a sarcinii, avort din motive medicale). [apud 2] 

Pentru ca femeia însărcinată să depășească o situație de criză este nevoie de cele mai diverse 

abordări, corespunzătoare fiecărei situații de criză: de la o conversație neîntârziată, fie a unui psiholog sau o 

discuție cu un medic grijuliu, până la oferirea altor pachete de servicii pe termen lung.  

Întrucât ieșirea din criză poate fi constructivă sau distructivă, este relevant de menționat că ciocnirea 

conflictuală de opțiuni pe parcursul ei de viață - dacă să accepte sau nu faptul nașterii copilului ei și toată 

paleta de posibile consecințe pe care cutare sau cutare decizie le implică - să fie prezentată femeii în procesul 

de consiliere. Chiar dacă ea nu păstrează copilul, informațiile pot fi actualizate atunci când apare următoarea 

situație de criză - posibilitatea unei sarcini neașteptate, sau experiența personală către o altă femeie în criză 

de sarcină, care îi poate influența decizia de a menține sarcina. 

Întreruperea de sarcină este o cale distructivă de ieșire din criză din punct de vedere al consecințelor 

psihologice, familiale, sociale și demografice. Femeia după un avort poate suferi zeci de ani de o severitate 

inconștientă, latentă, incapacitatea de a îmbunătăți relațiile cu copiii, conflicte cu soțul ei, nemulțumire față 

de sine, deteriorarea sănătății etc. [apud 2] 

Un raport realizat The Elliot Institute [6] prezintă câteva rezultate științifice pentru situația post-avort 

din Statele Unite: 

• 31% au avut complicații de sănătate după aceea; 

• 65% suferă simptome multiple ale tulburării de stres posttraumatic; 

• Riscul cu 65% mai mare de depresie clinică; 

• 10% au complicații imediate, unele sunt în pericol pentru viață; 

• Riscul de 3,5 ori mai mare de deces din toate cauzele; 

• Ratele de sinucidere sunt de 6 ori mai mari în cazul în care femeile avortează și nu dau naștere.  

Este de menționat că femeile care vor să facă o întrerupere de sarcină au mai multe sau mai puține 

conflicte, fie că este vorba de relația ei cu partenerul, fie că e vorba de relația ei cu ea însăși, fie că e vorba de 

conflicte nerezolvate provocate din relația timpurie cu mama sa, fie că se confruntă cu urmările conflictelor 

nerezolvate în familia de origine. [3, p. 182] Toate acestea problematizează sfera maternă. 

  Opțiunea constructivă din criză, de obicei, corespunde păstrării sarcinii. În majoritatea cazurilor, 

femeile în criză de sarcină care beneficiază de suport practic și emoțional, din partea celor apropiați sau prin 

apelarea la specialiști, traversează cu bine împrejurările dificile și aleg viața copilului. [4, p.330] De fapt, 

succesul muncii unui consilier constă în depășirea pozitivă a unei situații de criză, care corespunde cu 

asumarea maternității, conservarea copilului, prin dezvoltarea unui nou algoritm comportamental adecvat 

pentru soluționarea unor probleme existente, dar și unor crize ulterioare.    

Prin urmare, atunci când femeia în criză de sarcină primește suport și informații oneste și complete în 

etapa de consiliere, când îi sunt comunicate modalitățile alternative, posibile căi de ajutor, nivelul de 

amenințare a întreruperii sarcinii se diminuează. 

În acest sens, consemnăm că femeile aflate în criză de sarcină au nevoie de tot sprijinul nostru, în 

principal de elaborarea unei strategii naționale care să fie implementate de către forțelor de consiliere a 

psihologilor, a asistenților sociali și a comunităților medicale. 

Indispensabil, țara noastră duce lipsă de programe de sprijin  pentru maternitate și familiile cu copii, 

însă este vital ca politicile statului să stimuleze natalitatea, prin politici publice pro-viață, pro-familie, acestea 

având un caracter urgent de soluționare. 
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Rezumat. La etapa actuală de dezvoltare a societății, gândirea critică și cea creativă au devenit 

abilități stringente în ocuparea unui post prestigios, reprezentând o calitate necesară pentru rezolvarea 

problemelor, luarea deciziilor importante, asigurate de logică consecventă, spirit creativ şi analiză 

minuțioasă. Instituțiile care pot atrage, care pot reţine şi dezvolta gânditorii critici devin unele din cele mai 

avantajoase, competitive şi semnificative pentru societate. 

Factorul primordial în formarea unui specialist competitiv din orice domeniu de activitate 

profesională, inclusiv din cel economic, îl reprezintă prezența (manifestarea) gândirii critice, cât și a celei 

creative la absolvenții instituțiilor de învățământ superior. În acest articol sunt scoase în evidență diverse 

modalități de dezvoltare a gândirii critice și creative la etape diferite de desfășurare a procesului didactic la 

cursurile universitare predate studenților de la specialitățile domeniului economic. Este realizată  o analiză 

comparativă a metodelor de predare a cursurilor respective axate pe formarea și dezvoltarea gândirii critice 

și a celei creative. 

Cuvinte-cheie: gândire critică, gândire creativă, domeniul economic, cursuri universitare, specialist 

competitiv, economia creativă, domeniul profesional. 

 

Abstract. At the current stage of society's development, critical and creative thinking have become a 

must-have skill in prestigious employment, representing a necessary quality for solving problems, making 

important decisions, ensured by consistent logic, creative thinking and careful analysis. Institutions that can 

attract, retain and develop critical thinkers become some of the most advantageous, competitive and 

meaningful to society. 

The primary factor in the training of a competitive professional in any field of professional activity, 

including economics, is the presence (manifestation) of both critical and creative thinking in graduates of 

higher education institutions. This article highlights various ways of developing critical and creative 

thinking at different stages of the teaching process in university courses taught to students in economics. A 

comparative analysis is made of the teaching methods of the respective courses focused on the formation and 

development of critical and creative thinking. 

Key words: critical thinking, creative thinking, economic field, university courses, competitive 

specialist, creative economy, professional field. 

 

 

Introducere 
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Frecvența schimbărilor de ordin social şi politic pe care o observăm pe parcursul ultimilor ani, 

incontestabil, lasă o amprentă asupra sistemul educaţional. Acestea, la rândul său implică numeroase critici 

în adresa sistemului educațional, prin accentuarea cererii a unei noi forme de abordare a contemporaneității. 

Drept consecință, pe parcursul acestor evoluări, s-au produs modificări de ordin conceptual şi metodologic în 

procesul de devenire a unui specialist competent, exercitând o influență asupra finalităţilor referitoare la 

dezvoltarea complexă a personalităţii studenţilor, inclusiv din domeniul economic, apți de a face față 

cerințelor înaintate de societate.  

Odată cu reforma învăţământului universitar, s-a recurs la antrenarea capacităţilor de analiză critică 

şi creativă ca fiind premergătoare succesului în domeniul profesional. Evoluţia proceselor de ordin social şi 

politic, tranziția la o economie de piață au marcat imperativul de teorii, tendinţe şi metodologii noi în 

educaţie ce oferă valenţe formative multiple, evidențiind aspectul intelectual al dezvoltării personalității 

umane. Realizarea investigației referitor la  dezvoltarea omului ca personalitate, în cadrul procesului 

didactic, contribuie substanţial la integrarea socială, economică, politică, culturală, profesională a acestuia. 

Însă, deseori în calea procesului de investigare apar anumite impedimente: instruirea fiind fragmentară, 

lipsită de caracterul interdisciplinar.  

Efectele globalizării și impactul noilor media cer specialistului din domeniul economic să posede 

cunoștințe și competențe diversificate și distincte. Mai mult, ca atât, un specialist competitiv trebuie să se 

informeze la zi asupra politicilor în vigoare, acestea putând să influențeze vital starea lucrurilor. Abilitatea de 

a găsi informația  necesară,  de a aprecia critic această informație și de a o corela cu cerințele mediului de 

afaceri/angajatorului, de a o aplica creativ în activitatea mediului de afaceri  contribuie la formarea și 

dezvoltarea spiritului întreprinzător, asigurând receptivitate și flexibilitate la schimbările de pe piața muncii. 

Angajatorii cer de la specialiști din domeniul economic să dea dovadă de capacitatea de a lua cele 

mai rapide decizii, apreciind critic riscurile, să propună idei și strategii creative de depășire a obstacolelor. 

Astfel, formarea și dezvoltarea gândirii critice devine o necesitate primordială atât pentru instituțiile 

de învățământ universitar, cât și preuniversitar, oferind condiții favorabile de dezvoltare a abilităţilor de 

soluționare a problemelor reale, în timp ce gândirea creativă contribuie la creşterea performanţelor 

profesionale, lărgind spațiul de soluționare prin diversitatea și ingeniozitatea ideilor propuse. E remarcabil 

faptul că în ultimii zece ani, cifra de afaceri a producției și serviciilor creative a crescut semnificativ.  

Termenul „economia creativă” este definit ca ansamblu de persoane și întreprinderi care produc 

produse și servicii culturale artistice și inovative. Sistemul respectiv include spațiile în care creatorii pot să-și 

prezinte liber lucrările, să primească comentarii cu privire la acestea și să facă schimb de idei. 

Principala trăsătură a economiei creative constă în faptul precum că oamenii își utilizează imaginația 

pentru a spori valoarea unei idei. John Howkins a inventat conceptul economiei creative în anul 2001 pentru 

a descrie sistemele economice în care valoarea depinde de originalitate și creativitate, și nu de resursele 

tradiționale cum ar fi – pământul, munca și capitalul. O economie creativă insuflă o nouă viață în producție, 

servicii, comerț și divertisment [2].  

Ținând cont de cele menționate apare necesitatea dezvoltarea gândirii critice și creative la toate 

nivelurile sistemului de învățământ. 

Sunt salutabile în acest context iniţiativele educaţionale ce au drept scop valorificarea tehnologiilor şi 

metodologiilor educaţionale modeme, nemijlocit dezvoltarea gândirii critice şi creative în cadrul cursurilor 

universitare, care la rândul său reprezintă factorul primordial în formarea unui specialist competitiv atât din 

domeniul economic, cât și din alte domenii de activitate umană. 

Utilizarea metodelor de dezvoltare a gândiri critice şi creative în procesul educaţional la diverse 

unități de curs ajută studenții să obţină performanţe mai bune şi să crească capacitatea lor de a evalua  

calitatea informaţiilor prezentate atât de către profesori cât și de sursele media, să simtă importanța acțiunilor 

proprii în transformarea realității.  

 

Indispensabilitatea dezvoltării gândirii critice și creative la studierea cursului universitar 

„Tehnologii informaționale și comunicaționale”   
Unitatea de curs „Tehnologii informaționale și comunicaționale” se predă la studenții de la 

specialitățile domeniului economic în primul an de studii, este o unitate de curs fundamentală pentru diverse 

programe de studii de la diverse specialități. Odată cu dezvoltarea tehnicii de calcul a apărut necesitatea 

studierii tehnologiilor informaţionale și comunicaționale la diverse nivele ale activităţii umane, inclusiv şi în 

instituţiile de învăţământ atât preuniversitare, cât şi universitare. Tehnologii informaţionale şi 
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comunicaţionale sunt tehnologii necesare pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, căutarea, transmiterea, pre-

zentarea datelor, textelor, imaginilor şi a sunetelor, utilizând calculatoarele electronice. 

Unitatea de curs respectivă este constituită din două compartimente:  (1) „Conceptele de bază ale 

tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul” și (2) „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 

aplicate”.  

Prin conţinutul său şi activităţile de învăţare a studenţilor, unitatea de curs nominalizată contribuie la 

dezvoltarea competenţelor digitale necesare viitorului specialist care servesc ca instrumente de formare a 

competențelor profesionale și a competențelor transversale vizate în planurile de învățământ la specialitățile 

domeniului economic. 

Studiind această unitate de curs, studenții dețin competențe digitale referitor la gestionarea datelor și 

adaptarea mediului sistemului de operare pentru necesitățile utilizatorului; gestionarea informației din 

domeniul profesional, utilizând resursele Internet; gestionarea documentelor de diferită complexitate din 

domeniul profesional; efectuarea calculului tabelar și reprezentarea grafică a datelor, gestionarea funcțiilor 

financiare și a bazelor de date, gestionarea prezentărilor electronice cu tematici din domeniul profesional etc. 

Calitatea cunoştințelor studenților depinde nu doar de procesul instructiv-educativ, dar şi de 

capacităţile şi aptitudinile acestora. Pregătirea studenților către o abordare critică și creativă a soluționării 

unei probleme concrete reprezintă un proces didactic cutezător și complex, Figura 1.  

 
Figura 1. Capacități de gândire critică. 

 

Experţii susţin că „prin natura şi modul de manifestare, gândirea critică și creativă se manifestă în 

două dimensiuni esenţiale: una socială conform căreia învăţarea şi munca în colaborare duc la construirea 

solidarităţii umane şi o dimensiune pragmatică – învăţarea ce are la bază dezvoltarea gândirii critice 

creează posibilitatea implicării active a studenților în activitate prin stârnirea curiozităţii şi rezolvarea 

problemelor de viaţă”. Reieşind din cele expuse, apare întrebarea „Ce stârneşte curiozitatea studenților  în 

procesul de învăţământ şi câtă muncă depun ei pentru a obține rezultate mai bune?  

Cultivarea deprinderilor de gândire critică presupune învăţarea de către studenți a unor probleme de 

apreciere a ideilor şi a le examina implicaţiile, cu o doză de scepticism respectuos. Însă, ceea ce se întâmplă 

în procesul educaţional, în majoritatea cazurilor, este că cadrele didactice sunt în mare măsură preocupate de 

volumul materialului predat şi mai puţin de calitatea şi importanţa acestuia pentru studenţi. Aceștia nu 

înregistrează performanţe la capitolul abilităţi cognitive de ordin superior şi mai puţin la cele necognitive ce 

prevăd competenţe de bază, capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi de comunicare şi negociere. Nu capătă 
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deprinderile necesare de muncă individuală şi colectivă, nu îşi dezvoltă la maximă capacitate gândirea critică 

şi creativă în exprimarea propriei opinii [1].  

În acest context este oportună dezvoltarea gândirii critice și creative, care devine eficientă în 

următoarele condiţii ce țin de crearea unor situaţii de învăţare şi alocarea timpului necesar, încurajarea 

studenților să gândească independent, acceptarea opiniilor și a ideilor diverse, implicarea activă prin 

confruntare de idei, cooperare şi colaborare pentru găsirea soluţiilor adecvate, încrederea în capacitatea 

fiecăruia de a gândi în mod critic, aprecierea pozitivă a gândirii critice și creative etc. 

Astfel, sunt create condițiile în care studentul simte libertatea de a interacționa cu diferite tipuri de 

informații, poate analiza critic și aplica în mod eficient, în dependență de context, o varietate de resurse. La 

nivelul valorilor, un student cu gândire critică știe cum să interacționeze efectiv cu spațiile de informare, 

acceptând fundamental multipolaritatea lumii din întreaga lume, posibilitatea unei varietăți de puncte de 

vedere în cadrul valorilor universale [4]. 

Studenții conștientizează că opinia lor are o mare putere și valoare, ci nu doar reproducerea unor 

materiale şi constatări este o reuşită. Ei învață cum să se integreze într-un dialog pentru a formula unele 

gânduri constructive şi a exprima unele argumente convingătoare. Aceasta evidenţiază nemijlocit relevanţa 

capacităţilor de a gândi critic şi creativ, de a spori capacitatea de exprimare şi de înţelegere a opiniei 

oponentului. Cu acest scop au fost introduse metode interactive care stimulează abilităţile cognitive de ordin 

superior al studenților. 

 

Modalități de dezvoltare a gândirii critice și creative la studenții de la specialitățile 

domeniului economic 
Efectele globalizării și impactul noilor media cer specialistului din domeniul economic să posede 

cunoștințe și competențe diversificate și distincte. Mai mult, ca atât, un specialist competitiv trebuie să se 

informeze la zi asupra politicilor în vigoare, acestea putând să influențeze vital starea lucrurilor. Abilitatea de 

a găsi informația  necesară,  de a aprecia critic această informație și de a o corela cu cerințele mediului de 

afaceri/angajatorului, de a o aplica creativ în activitatea mediului de afaceri  contribuie la formarea și 

dezvoltarea spiritului întreprinzător, asigurând receptivitate și flexibilitate la schimbările de pe piața muncii 

[2].  

 
Figura 2. Situația didactică Calculul plăților pentru credit. 
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Dezvoltarea gândirii critice și a celei creative în cadrul cursului universitar „Tehnologii 

informaționale și comunicaționale” este realizată la diverse etape ale lecției: 

 evocare; 

 realizarea sensului; 

 reflexie; 

 extindere. 

La etapele de evocare și reflexie a lecției  în cadrul unităților de învățarea se utilizează metoda 

conversației euristice, oferind posibilitate studenților să-și expună opinia referitor la problemele din 

domeniul economic, la soluționarea cărora ar putea fi aplicate în practică instrumentele softurilor studiate. La 

etapa de realizarea sensului a lecțiilor de structurare a cunoștințelor se propune soluționarea situațiilor 

didactice care presupun prelucrarea informației din domeniul economic. De exemplu, pentru unitatea de 

învățare Procesarea tabelelor se propune soluționarea situațiilor didactice din Figurile 2 și 3.  

 
Figura 3. Situația didactică Calculul salariilor angajaților unei întreprinderi. 

 

La etapa extindere, în cadrul lecțiilor de integrare a resurselor, se aplică Metoda Proiectului care 

presupune o micro-cercetare a subiectului ales de student din domeniul economic. Astfel, studenții sunt 

implicaţi în procesul de autoinstruire, având posibilitatea de a analiza critic informația la temă studiată, de a 

cerceta probleme complexe, provocatoare, care se aseamănă cu cele din viaţa reală. 

Metoda Proiectului permite studenților: 

 să descopere concepte din domeniul economic, să aplice informațiile descoperite și să le 

reprezinte într-o varietate de moduri; 

 să reprezinte ideile proprii cu ajutorul tehnologiilor moderne. 

Elaborarea proiectului presupune: selectarea informaţiei necesare, prelucrarea şi sintetizarea acesteia, 

formularea de întrebări, care să călăuzească investigaţia, comunicarea rezultatelor, corelarea lor, realizarea şi 

prezentarea unui produs final, integrând resursele acumulate pe parcursul studierii cursului, respectarea 

termenelor şi dozarea timpului [3].  

Metoda aplicată are ca scop descoperirea adevărului, prin integrarea acțiunilor de planifice și 

desfășurare a cercetării a mai multor surse informaţionale şi de colectare a datelor, să ducă observaţii, să ia 

decizii și să reflecte la ceea ce au descoperit, să tragă concluzii. 

Aplicarea Metodei Proiectului în cadrul lecțiilor de integrare a resurselor, presupune o micro-

cercetare a subiectului ales de către studentul din domeniul economic. Astfel, studenții sunt implicaţi în 

procesul de autoinstruire, având posibilitatea de a analiza critic informația la temă, de a cerceta probleme 

complexe, provocatoare, asemănătoare cu cele din viaţa reală. 
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Rezultatul cercetării reprezintă o prezentare în aplicația PowerPoint, elaborată conform cerințelor 

înaintate de profesor, cu integrarea obligatorie a resurselor elaborate la unitățile de învățare studiate pe 

parcursul studierii cursului. 

Atât gândirea creativă, cât și cea critică se contopesc într-un proces complex, format din următoarele 

etape: 

1. Selectarea informației – identificarea elementelor între care se vor stabili noile conexiuni. 

2. Realizarea de conexiuni. 

3. Analiza critică a ideilor și resurselor vizavi de subiectul cercetării. 

4. Crearea propriu-zisă. 

5. Prezentarea proiectului, argumentarea ideilor și resurselor. 

Activitatea creativă a studenților implică parcurgerea următoarelor etape: 

1. Selectarea informației, care presupune identificarea elementelor între care se vor stabili noile conexiuni.  

2. Realizarea de conexiuni noi între conceptele studiate.  

3. Analiza aplicării ideilor proprii în soluționarea problemelor. 

Metoda Proiectului permite: 

 cercetarea critică a conceptelor din domeniul economic;  

 aplicarea informației cercetate la rezolvarea problemelor reale din domeniul economic;  

 reprezentarea informației în moduri diferite în dependență de context;  

 reprezentarea creativă a ideilor proprii prin intermediul tehnologiilor moderne.  

 

Concluzii 
Un prezent student care știe cum să gândească critic – este un viitor zidar al societății, care deține o 

varietate de modalități de a interpreta și de a evalua comunicarea informațională, de a aloca contradicții și 

tipuri de structuri prezente în aceasta, a argumenta punctul de vedere, bazat nu numai pe logică (care este 

deja importantă), dar și pe reprezentările interlocutorului. 

Un student creativ își utilizează imaginația pentru a spori valoarea ideilor, care depinde de 

originalitate și creativitate, și nu de resursele tradiționale cum ar fi – pământul, munca și capitalul, adică 

valori nemateriale (Economia Creativă, John Howkins). 

Un student care gândește critic și creativ va asigura dezvoltarea durabilă a societății centrate pe ființa 

umană. 
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Abstract. Because quality education is a universal goal, the study presents the experience for 

updating and implementing the university curriculum. contribution of new information technologies in 

education. The paper addresses the development of university curriculum through project Uteach. 
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Privind realitatea ce ne înconjoară, când evoluția societății informaționale a pătruns în toate 

domeniile și a provocat transformări la nivelul societăţii în general şi a fiecărei entităţi funcţionale a ei, în 

particular, apare necesitatea implementării continue a noilor tehnologii informaționale în instruire.  Mai mult, 

în societatea de azi în care schimbarea este actuală, procesul de învăţământ trebuie să fie în continuă 

dezvoltare, astfel încât să corespundă noilor provocări şi, totodată, să ofere beneficiarilor competențe şi 

metode de muncă eficace. Cu alte cuvinte, sistemul de învățământ ar trebui sa asigure un mediu 

organizațional care să asigure studenților o învățare creativă, precum și dezvoltarea intelectuală și 

profesională spre care aspiră și care este benefică întregii societăți. 

Utilizării tehnologiilor informaționale în instruire este considerată o schimbare necesară și eficientă, 

iar provocările au dus la dotarea şi asigurarea universităților cu resursele necesare, pregătirea cadrelor 

didactice către aceste schimbări.  

Sоcietatea actuală se caracterizează printr-un prоgres tehnоlоgic rapid și inоvare, dar și prin creșterea 

șоmajului sau prin fоcalizarea exagerată a оpоrtunitățilоr de angajare. În acest cоntext, dоuă dintre 

prоvоcările actuale cu care se cоnfruntă sistemul educațiоnal sunt: creșterea cоntinuă a specializării 

cunоștințelоr existente, precum și cu diversificarea acestоra, ca efect al necesității de nоi aptitudini apărute 

de pe piața muncii. În această оrdine de idei, sistemul de învățământ trebuie să fie capabil de reоrganizare 

cоntinuă a cunоștințelоr pe care le furnizează pentru a face față cerințelоr sоcietății bazate pe cunоaștere. În 

cоntextul adaptării prоgramelоr la cerințele de pe piața muncii, оferta educațiоnală a instituțiilоr de 

învățământ trebuie să оfere nоi оpоrtunități studenților și să formeze specialiști  competitivi pe piața muncii. 

Dacă privim învățământul ca ramură a ecоnоmiei națiоnale e firesc să-l analizăm sub prisma 

cоmpetitivității sale ca parte a unui întreg sistem. În definiția categоriei „cоmpetitivitate” prоpuse de 

Organizația pentru Cооperare și Dezvоltare Ecоnоmică (OECD) se mențiоnează că aceasta este capacitatea 

întreprinderilоr, industriilоr, ramurilоr, regiunilоr, națiunilоr şi regiunilоr supranațiоnale de a asigura 

factоrilоr de prоducție un prоfit şi un nivel de fоlоsire relativ crescut pe о bază durabilă, acestea existând şi 

fiind expuse cоncurenței internațiоnale[1]. 

Una din cоmpetențele-cheie recоmandate de Uniunea Europeană, Competența digitală, evidențiază 

necesitatea utilizării cu încredere în procesul instructiv-educativ a tehnologiilor informaționale, ce presupune 

un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini de care trebuie să dea dovadă tinerii aflați la finele perioadei 

obligatorii de învățământ și formare, iar adulții pe tot parcursul vieții, aflându-se continuu într-un proces de 

dezvoltare și actualizare a abilităților[2].  

În acest context devine evident faptul că și cadrul didactic trebuie să reuşească să ţină pasul cu 

inovaţiile pedagogice, chiar dacă orice manual de pedagogie continuă să citeze din Comenius. Astfel și rоlul 

cadrului didactic se deоsebește de cel de 20 ani în urmă , prоfesоrul nu mai este „sursa adevărului 

incоntestabil”, ci „îndrumătоr”, care  sprijină studentul să-și parcurgă prоpriul traseu de instruire. 

Cel mai sigur capital al Republicii Moldova îl reprezintă capitalul uman, spre care trebuie orientată 

politica de dezvoltare durabilă a țării. Factorul-cheie în formarea capitalului uman este sistemul de educație – 

miza principală a Republicii Moldova în soluționarea provocărilor sociale, economice, demografice, cu care 

se confruntă astăzi țara noastră[3]. 

Prin urmare, cadrele didactice trebuie să corespundă cerințelor prezentului și permanent să- și 

formeze și să-și adapteze competențele în așa mod încât să fie responsabili de rezultatele discipolilor lor. 

Menirea pedagogului de azi este de a forma o personalitate multilateral dezvoltată şi armonioasă, capabilă să 

se adapteze la condiţiile schimbătoare. Cadrele didactice urmează să realizeze idealul educaţional – formarea 

integrată şi creativă a personalităţii. Şansa realizării acestui deziderat major, incontestabil ar putea fi 

materializată pornind de la schimbarea mentalităţii şi de la acceptarea unei noi gândiri pedagogice, iar 

utilizarea creativă a Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație (TIC) reprezintă un mecanism motivant 

pentru instruire. 
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În același timp, o mare parte din studiile educaționale atestă faptul că pentru creşterea performanţelor 

academice şi formarea specialiştilor de înaltă calificare și competitivi pe piaţa muncii apare necesitatea 

conceptualizării şi implementării unui curriculum modernizat și actualizat la cerințele pieței muncii. La 

moment, considerăm, că problema calității curriculumului, respectiv a studiilor rămâne a fi suficient de 

actuală și nesoluționată pe deplin.  

Calitatea instruirii este o preocupare stringentă pentru Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul 

și depinde de mai mulți factоri:  

 Resursa umană: cadrele didactice, care reprezintă factоrul-cheie al оricărui sistem perfоrmant de 

educaţie.  

 Infrastructura: dоtarea instituției cu baza tehnicо-materială de supоrt (table interactive, 

videоprоiectоare, calculatоare etc.) de calitate dar și în cantitatea necesară, pentru asigurarea unei instruiri de 

calitate.  

 Curicculumul și cоnținutul cursului, care trebuie actualizat și mоdernizat cоntinuu, cоnfоrm 

cerințelоr actuale pe piața muncii. Cоntează fоarte mult ca cursurile să fie bine structurate și оrganizate și cu 

cоnținut de calitate. 

Este cert faptul, că de calitatea cursurilоr este respоnsabil titularul de curs, de aceea prоfesоrii au un 

rol decisiv în procesul de instruire. Competențele profesorului, calitatea conținutului curriculumului și a 

cursului determină în mare măsură calitatea si finalitatea instruirii. Contează mult și utilitatea materialelor 

prezentate în timpul instruirii. 

Pregătirea profesională a studenților conform cerințelor pieței muncii va contribui la o creștere a ratei 

de angajare a studenților. În acest context, o deosibită importanță în pregătirea studenților o au conținuturile 

de curriculum universitar. Este extrem de important, în deosebi în domeniul IT, ca în aceste curriculumuri să 

fie reflectate subiecte la zi cu ceea ce se cere pe piața muncii, astfel încât să fie într-un pas cu lumea, cu noile 

tehnologii informaționale. 

Inițiativa de modernizare a curriculumului la disciplina „ Sisteme de gestiune a bazelor de date” a 

apărut în urma participării la programul „Oracle for Universities” lansată în cadrul proiectului Tekwill. 

Această inițiativă a avut drept scop îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și abilități tehnice în 

domeniul tehnologiei SQL. Instruirile în cadrul programului fiind oferite de către specialiști din sectorul 

privat, iar materialul didactic fiind predat în baza conținuturilor licențiate oferite de către Oracle University.  

Inițiativa „Oracle for Universities” a oferit șansa de a obține noi cunoștințe și competențe solicitate 

actualmente de sectorul IT, astfel încât procesul de instruire să devină unul calitativ și relevant pe piața 

muncii. În același timp, cunoștințele obținute în urma instruirii vor crește ponderea tinerilor specialiști din 

sudul Republicii care au o pregătire solidă în domeniul IT.  

Astfel, în urma participării la inițiativa „Oracle for Universities” și anume cursul de SQL 

Fundamentals a apărut necesitatea modernizării cursului ”„Sisteme de gestiune a bazelor de date” (SGBD) 

destinat studenților din anul II, specialitatea Informatica din cadrul Universității de Stat ”B.P. Hasdeu din 

Cahul”.  

Astfel, beneficiarii direcți ai proiectului vor fi toți studenții specialității ”Informatica” din cadrul 

Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate, Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul.  

În anul de studii 2021-2022, vor beneficia de aceste instruiri studenții din anul II, grupa IT2001, în 

număr de 10 studenți. Ulterior, în următorii ani de studii, beneficiari ai acestui curs vor fi și alți studenți ai 

acestei specialități, care vor fi în anul II de studii. 

Ideea de modernizare a curriculei unității de curs „Sisteme de gestiune a bazelor de date” a fost 

selectată în cadrul rundei „UTeach-2021”, care face parte din programul „Tekwill Ambassadors”, realizat cu 

suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”. 

Datorită „UTeach”, cadrul didactic a beneficiat de toate instrumentele necesare, care includ asistență 

tehnică, servicii de consultanță, tehnică și echipament modern pentru a pune în aplicare ideea propusă și 

pentru a realiza un prоces educațiоnal de calitate. „UTeach” este о inițiativă în care cadrele didactice 

interesate de a оbține perfоrmanțe în dоmeniul TIC beneficiază de оpоrtunități de dezvоltare și de resurse 

pentru ajustarea educației la cerințele și tendințele actuale ale industriei[4].  

În realizarea acestui prоiect sunt implicate cadrele didactice din cadrul Departamentului Inginerie și 

Științe Aplicate. Activitățile de bază în cadrul proiectului constau în:  

- modificarea curriculumului la disciplina  SGBD (august 2021); 
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- discutarea și aprobarea curriculumului la ședința departamentului Inginerie și Științe Aplicate, apoi la 

ședința Consiliului Facultății de Economie, Inginerie și Științe Aplicate (septembrie 2021); 

- actualizarea conținutului cursului  SGBD, varianta electronică a cursului de pe platforma Moodle 

(septembrie 2021); 

- actualizarea notelor de curs la disciplina SGBD (septembrie 2021). 

- livrarea conținutului de curs modernizat studenților din anul II, specialitatea Infromatică (februarie-

aprilie 2022); 

- publicarea notelor de curs la disciplina SGBD (aprilie-mai 2022). 

Deci, cu suportul proiectului „Tekwill”: 

- avem posibilitatea să actualizăm curricula  și conținuturile de curs la discipline; 

- sunt susținute ideile inovatoare de modificare a cursurilor, care creează oportunități pentru studenții. 
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Abstract. This support course  is based on the Curriculum of the Faculty of Food Technology of the 

Technical University of Moldova and proposed to study the process of assimilating of the materials. 
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Introducere 

Procesul de studii reprezintă o activitate de comunicare reciprocă al pedagogului și studentului, în 

procesul căreia studentul capătă cunoștințele prevăzute de programele de învățământ. 
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Acest proces poartă un caracter dublu ce conține pe de o parte predare și studiere, iar pe de alta 

diferite tipuri de lucru sine stătător ce se caracterizează prin eliberarea sarcinilor, consultarea și controlul 

îndeplinirii acestora și aprecierea reușitei studentului [1, 2]. 

Metodologia cercetării 

Obiectele studiate la Universitate au un anumit conținut, de aceea apare necesitatea elaborării 

diferitor lucrări metodice [3]. 

Suportul de curs pune la îndemâna studenților tot volumul de material studiat: 

- Un recurs teoretic succint (fig.1); 

 
Figura 1. Recurs succint la tema „Norme generale de executare a desenelor tehnice”. 

 

- Îndrumări și recomandări privind executarea lucrărilor (fig.2); 
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Figura 2. Îndrumări și recomandări privind executarea lucrării “Desen prototip”. 

- Variantele sarcinilor individuale ce conțin probleme concrete care sunt îndeplinite de către 

studenți la orele de lucru individual; 

 

 
Figura 3. Exemplul sarcinii individuale la tema Vederi. 

 

- Exemple de lucrări îndeplinite (fig.4). 
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Figura 4. Exemplul lucrării individuale la tema Vederi. 

 

Procesul optimizării programelor de studii dictat de aderarea Universității Tehnice la procesul de la 

Bologna a dus la modificarea volumului și conținutului programelor de învățământ. Astfel Studenții 

Facultății Tehnologia Alimentelor studiind obiectul Grafica Inginerească Asistată De Calculator au trecut de 

la îndeplinirea manuală a lucrărilor grafice la utilizarea calculatoarelor prin studierea prealabilă a 

programului AutoCAD. 

În conformitate cu cele menționate, la departamentul Inginerie Mecanică a fost elaborat un material 

didactic destinat studenților Faculțății Tehnologia Alimentelor ce are drept scop familiarizarea acestora cu 

regulile și standardele de îndeplinire a desenelor tehnice, metodele de lucru în programul Auto CAD și 

facilitarea îndeplinirii lucrărilor grafice. 

Lucrarea conține introducere, ce explică obiectivul cursului, lista bibliografiei recomandate compuse 

din 13 surse, partea teoretică, atribuită fiecărei teme în parte și un exemplu de îndeplinire a unei variante de 

lucrări. 

 

Rezultate și discuții 

Publicarea suportului de curs a dus la facilitarea înțelegerii de către student a materialului studiat și a 

îndeplinirii sarcinilor individuale, a sporit gradul de certitudine în autoevaluare, reușita și interesul față de 

obiectul dat. 

Este binevenită postarea lucrării pe platforme de studiere on-line, interacțiunea permanentă cu 

studenții în scopul ghidării lucrului individual, controlului rezultatelor muncii și evidenței reușitei curente. 

 

Concluzii 

Suportul de curs familiarizează studentul din start cu volumul de studiu preconizat și îi permite de a 

avea la îndemână tot complexul de materiale necesare atât studierii cursului cât și susținerii cu succes a 

probelor de evaluare curentă și finală. Lucrarea este disponibilă la biblioteca Universității Tehnice a 

Moldovei. 
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Rezumat. În articol se descrie importanța utilizării instrumentelor GSuite în procesul de predare în 

diverse situații, predare online sau fizic. Se descriu instrumentele GSuite și corelația dintre ele pentru o 

instruire cat mai eficienta. Se indica avantajele și dezavantajele utilizării acestor instrumente care au fost 

folosite ca instrumente de bază în procesul de instruire. 
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Abstract. The article describes the importance of using GSuite tools in the teaching process in 

various situations, online or physical teaching. GSuite tools are described and the correlation between them 

for the most efficient training possible. The advantages and disadvantages of using these tools that have been 

used as basic tools in the training process are indicated. 
Keywords: information technology, GSuite tools, training. 

 
 

Introducere 
Educația a reprezentat mereu motorul evoluției societăţii. Instituțiile de învățământ mereu contribuie 

la creşterea calităţii vieţii, la apariţia unor noi domenii și inovaţii. 
Ultimele două decenii sunt remarcate prin dezvoltarea Tehnologiilor Informaţionale şi de 

Comunicație (TIC), tehnologii care determină transformări la nivelul societăţii şi a fiecărei entităţi 

funcţionale în particular. Necesitatea utilizării noilor tehnologii se considerată o schimbare eficientă în 

sistemele de învăţământ, iar provocările au dus la dotarea şi asigurarea şcolilor cu resurse necesare, 

pregătirea cadrelor didactice către aceste schimbări. 
Tehnologiile informaționale reprezintă cea mai importantă invenție a secolului XX, care a schimbat 

în mod deosebit viața noastră, prin impunere în toate domeniile de activitate, de la comunicare la medicină, 

aflați în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. În condițiile de dezvoltare rapidă a tehnologiei informației 

utilizarea calculatorului a devenit o necesitate și în educație. Pentru noile generații de elevi și studenți, 

obișnuiți cu avalanșa de informații multimedia, ideea de proces de învățământ asistat de calculator a devenit 

o cerință integrantă. La început instrumentele TIC au  fost percepute ca fiind o distracție, apoi  instrumente  

cu o resursă de informații nelimitată. Utilizarea calculatorului este o obișnuință zilnică pentru comunicare, 

informare, precum și pentru educație. 
 
Metodologia cercetării 

Principalul obiectiv al cercetării din articol constă în eficientizarea procesului de predare prin 

utilizarea instrumentelor oferite de compania Google, GSuite și utilitatea acestor instrumente în procesul de 

predare-învățare la disciplina Informatică. 
 GSuite pentru educație implică utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare pentru 

educație și formare profesională. 
Experienţa implementării în ultimii ani a diferitor instrumente TIC în instituţiile de învăţământ 

demonstrează că realizarea integrală a avantajelor oferite de tehnologii pentru educaţie nu va fi automată. 
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Integrarea GSuite în educație este un proces complex, cu mai multe componente, care implică nu numai 

tehnologia, ci și aspectele educaționale și pedagogice, instituțional organizatorice, atât competența 

profesorilor, cât şi finanțe. 
O atenție deosebită este acordată aspectelor metodologice ale TIC în procesul de învățare, utilizând 

instrumente digitale și metode moderne de învățământ, centrată pe elev. 
Învățarea pe tot parcursul vieții este recunoscută în mare măsură în funcție de necesitatea de a studia. 

Adesea, procesul este axat pe primirea de cunoștințe specifice în cel mai scurt timp posibil. Astfel, o 

persoană care este în mod activ mereu în proces de învățare, poate planifica activități educaționale pentru a 

se evalua, de a învăța din diferitele categorii de profesori, în condiții diferite, utilizați o varietate de strategii 

de predare și integrarea cunoștințelor din diferite domenii. 
Pentru a atinge un nivel optim în dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților educaționale, 

accentul se pune pe modul în care se desfășoară, și include aspecte organizatorice, procedurale și de fond. 

Astfel, termenul „tehnologie didactică“, care susține două căi: prima se referă la toate mass-media 

audiovizuale, care sunt utilizate în practica educațională, iar a doua se referă la toate metodele structurale, 

instrumente, strategii de învățare pentru organizarea de predare și învățare pus în aplicare în corelare cu 

variantele obiectivele didactice, conținutul este transferat de formare și evaluare. 
Pentru a atinge obiectivele educaţionale este nevoie de metode de predare. Etimologic, termenul de 

metodă provine din limba greacă „methodos”, ceea ce înseamnă „cale”. Metodele de studiere pot fi descrise 

ca „modalităţi de atingere a scopului cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub ghidarea 

mentorului, își acumulează cunoştinţe, îşi acumulează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia 

despre lumea înconjurătoare [9, p.126]. 
La selectarea unei metode, se ține cont de obiectivele educației, conținutul procesului, și nu în 

ultimul rând vârsta studenților, psihosociologia grupurilor, natura mijloacelor de învățământ, experiența și 

competența profesorului.  
Utilizarea Tehnologiilor noi în timpul orelor și anume a instrumentelor GSuite contribuie la predare 

și învățare, și uneori, la evaluare (chiar dacă este vorba de un test simplu, care a fost creat prin intermediul 

instrumentului Google Formular, unui calculator sau unui telefon mobil pentru accesarea acestuia) şi ne 

permite căutarea, colectarea și procesarea informațiilor în mod corect și folosirea într-un mod critic și 

sistematic . 
De asemenea, crește capacitatea de a utiliza instrumente digitale pentru a crea, a prezenta și de a 

înțelege informațiile complexe, a accesa, a căuta și de a folosi serviciile bazate pe internet.Utilizarea TIC 

ajută la dezvoltarea gândirii critice, creativitate, și în același timp, pentru a dezvolta o atitudine critică și 

gânditoare față de informațiile disponibile. Uneori la ore, se pot susţine utilizarea mesajelor concomitente, 

comunicării similare prin chat prin care, elevii pot comunica între ei şi în afara sălii de clasei; să obțină 

feedback-ul cu privire la produsele pe care le-au lucrat; să participe la discuții interactive, să colaboreze la 

proiecte în timp real, în grupuri sau perechi; să schimbe informațiile, documente și alte resurse. 
Școlile din Republica Moldova practică în proporție mai mare metodele tradiţionale faţă de cele 

moderne. Desigur, o metodă de succes va include o combinație a celor două modele (clasice și moderne), cu 

dimensiuni  diferite între ele în funcție de situație, de obiectivele educaționale. Un element cheie în formarea 

este elevul, care trebuie să efectueze o serie de procese pentru a fi în măsură să cunoască și să utilizeze 

informațiile obținute în practică. Predarea eficientă necesită în primul rând înțelegerea faptelor, analiza, 

formularea de idei bazate pe studiu. 
Societatea noastră este o combinaţie de speranţe excepţionale şi de perspective neliniştitoare, de 

evoluţii şi de focare tehnologice necontrolabile, de progresul uman depinzând sensul acestei evoluţie: de a 

progresa sau de a se autodistruge. 
 Dacă să privim în urmă cu câţiva zeci de ani atunci educaţia primită în şcoală putea să fie, în cele 

mai multe cazuri, suficientă pentru întreaga viață a unei persoane, astăzi acest lucru este insuficient. 
În sprijinul educaţiei intervin tehnologiile noi ale societăţii informaţionale şi anume instrumentele 

Google pentru educație(GSuite). 
Schimbările în sistemul de învăţământ au avut la bază obiective bine stabilite (Fig.1): 

1. Creşterea eficienţei formării; 

2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de învăţare. 
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Figura 1. Obiectivele sistemului de învățământ 

 
Pe măsură ce tehnologia a deschis noi zone care nu au fost suspectate anterior, schimbându-le pe cele 

vechi. Printre acestea este şi învățământul, care a ajuns la noi standarde și este într-o dezvoltare uimitoare. 
În ultima perioadă, instrumentele GSuite câştigă tot mai mult teren în ceea ce priveşte formarea 

profesorilor. Se utilizează tot mai mult calculatorul atât pentru procesul de învățare cât și pentru predarea și 

evaluarea cunoștințelor elevilor. Competenţe digitale sunt din ce în ce mai solicitate, în ultimii ani, în toate 

domeniile. Competențele digitale sunt incluse printre cele opt competențe cheie necesare absolventului în 

contextul societății bazate pe cunoaștere.  
Necesitatea implementării tehnologiilor în instruire depinde de numeroși factori (Fig. 2) [7]: 

 Contextul social și problematică personală; 
 Motivația și oportunitățile pe care le avem; 
 Metodele și etapele didactice; 
 Finalitățile educaționale pe care le urmărim. 

În ultimii ani un număr mare de platforme e-learning au fost create pentru a ajuta cadrele didactice, 

atât pentru formarea lor profesională, cât și pentru activitățile didactice la clasă. 

 

 
Figura 2. Factori ce influențează la implementarea tehnologiilor informaționale în instruire 
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Aplicarea unei platforme de învăţare are multiple avantaje. Printre aceste se enumeră următoarele 

instrumente din pachetul Google pentru Educație: Documente, Foi de calcul, Prezentări, Meet, Jambord, 

Drive, Classroom, Formular, Site-uri. 

 

 
Figura 3. Instrumente GSuite în cadrul orelor 

 

De la angajatori, autorităţi şi până la fiecare persoană în parte, este cunoscut că învăţarea permanentă 

nu mai e un capriciu, ci o condiţie necesară pentru adaptarea la cerinţele profesionale, sociale, economice şi 

informaţionale mereu în schimbare. 

Ioan Jinga afirma: „Meseria de cadru didactic cere un efort enorm continuu de studiere, de instruire 

şi perfecţionare, pentru a fi la curent nu doar cu noutăţile din domeniul educației, al pedagogiei şi 

psihologiei, ci şi cu  actualele probleme cu care se confruntă economia, ştiinţa, cultura, colectivitatea umană 

în care educatorii trăiesc şi muncesc în ideea optimizării continue a procesului de învăţământ şi racordării lui 

la cerinţele vieţii” [22].  

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) vine să susţină eforturile noastre, ale profesorilor, 

oferind, în acest sens, procesului educaţional propriu-zis calitate, atractivitate şi culoare valorică. 

Aceste argumente, precum şi pasiunea pe care o au autorii constant faţă de tot ce e nou, a 

impulsionat spre acţiuni de utilizare, pe larg şi direct, a mijloacelor tehnice moderne în procesul de predare-

învăţare-evaluare la treapta liceală. 

 

Rezultate 
Pornind de la ideea că trăim într-o societate în care depindem de lumea virtuală și de la faptul că 

pachetul GSuite pentru educație este soluția perfectă pentru învățarea mixtă, și oferă numeroase avantaje 

pentru școală.  

Se considera a fi o temă actuală, deoarece imperativul timpului ne obligă să promovăm și aplicăm 

tehnologiile informaționale în procesul instructiv-educativ.  

Din experiența anterioară s-a constatat că activitatea didactică la orele de informatică este imposibilă 

fără utilizarea tehnologiilor informaționale. Acestea oferă:  

 creşterea timpului alocat interacţiunii cu studenții în procesul de predare învățare;  

 stimularea capacităţii de învăţare inovatoare,  

 adaptabilă la condiţiile de schimbare rapidă a societății consolidarea abilităţilor de investigare 

ştiinţifică, conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;  

 sporirea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor;  

 interesul elevilor este mai mare faţă de informatică și sporirea motivației;  

 stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;  

 stimularea creativităţii cadrelor didactice în procesul educaţional; stimularea creativităţii elevilor 

atât în activităţile individuale, cât şi în cele de grup;  

 stimularea capacităţii de învăţare inovatoare şi consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică; 

introducerea unui stil cognitiv, eficient, de muncă independentă;  

 mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 

 ajutarea elevilor cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul instructiv la informatică. 
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Astfel, problema fundamentală trasată poate fi formulată astfel: cum se pot modifica tehnologiile 

didactice actuale pentru realizarea benefică a procesului educativ și realizarea obiectivelor: elev→ elev + 

competențe digitale →specialist competitiv? Putem afirma că, instrumentele GSuite în procesul didactic, 

permite interconectarea celor mai importante concepte ale învățământului modern: centrarea pe instruit; 

axarea pe competențe; învățarea prin interacțiune. 

Ipoteza generală necesară organizării şi desfăşurării procesului de predare-învățare-evaluare la 

informatică poate fi definită astfel: dacă în predarea-învățarea-evaluarea informaticii se utilizează 

instrumentele GSuite se ameliorează rezultatele şcolare. 

Această ipoteză a fost experimentată în grupele academice de la specialitatea Contabilitate, 

Programare și analiza produselor program și Administrarea aplicațiilor Web, selectiv la un anumit număr de 

grupe.  

  Din multitudinea aplicațiilor oferite de Google s-a propus studierea și să utilizarea în procesul de 

predare-învățare: Drive,Classroom, Jambord, Site, Document, Foi de calcul, Prezentări. Tema menționată 

este un imperativ al timpului, iar dovadă este utilizarea pe o scară cât mai largă în perioada pandemie a 

acestor aplicații de către cadrele didactice din țară și de peste hotare.   

 

Discuții 
Mai multe studii de specialitate au demonstrat că utilizarea GSuite în educație poate aduce beneficii 

în predarea, în general, și a informaticii în special. În consecință, consider că rezultă un efect pozitiv privind 

creșterea motivației, iar aici este important de menționat faptul că efectul motivațional este utilizat într-un 

mod care ajută la înțelegerea aprofundată a materiei studiate. De aceea, am încercat să dezvolt această 

motivație la elevi printr-o varietate de metode. 

Obiectivele de bază propuse la  implementarea  GSuite în predare sunt:  

 Studiul teoretic privind utilizarea instrumentelor GSuite în procesul de predare; 

 Analiza  instrumentelor GSuite utilizate în procesul de predare; 

 Cercetarea avantajelor, cât și a dezavantajelor utilizării instrumentelor GSuite în cadrul orelor  de 

Informatică; 

 Argumentarea experimentală a eficienței utilizării instrumentelor GSuite la Informatică și discipline 

de specialitate. 

Specificul disciplinei Informatica impune utilizarea activă a tehnologiilor informaționale în calitate 

de mijloc de predare-învăţare-evaluare ceea ce duce la un rezultat mai bun în progresul de învăţare a elevilor. 

 Ține doar de noi, de cadrele didactice, să fim deschiși spre autoperfecționare și să ne gândim că dacă 

îi privăm pe elevii noștri de aceste beneficii ale lumii moderne, automat le limităm orizonturile. 

Pachetul GSuite în procesul de Educație conține instrumente digitale ideale pentru îmbunătățirea 

proceselor de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică 

și administrativă.  

Beneficii în urma utilizării: 

 oferă un set de instrumente ușor de folosit care nu necesită mari pregătiri și oferă economie de timp 

și energie; 

 colaborarea dintre profesor și elev, comunicarea în timp real devine mai bună; 

 elevii pot lucra în grup și pot folosi concomitent documentele care se salvează în mod automat; 

 formează competențe digitale elevilor; 

 oferă un spațiu gratuit de stocare pentru ca elevii să își păstreze informațiile; 

  Se știe bine că, interesul elevilor pentru școală este tot mai scăzut. De la o vârstă fragedă, 

elevii au alte preocupări decât școală, astfel încât profesorii au recurs la o varietate de moduri, o varietate de 

activități pentru a elimina monotonia din cadrul orelor, pentru a le face mai atractive, pentru a-i face să 

rămână la şcoală şi să-şi dorească să participe la procesul instructiv-educativ. 

Noua orientare a educației are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale a elevilor, folosind 

metode și tehnici active de participare. Studiile  bazate pe TIC sunt un mod de lucru integrat organic în 

sistemul de predare-învățare-evaluare. 

Activitatea asistată de calculator deţine un potenţial semnificativ pentru întreg proces. Resursele sale 

constau în diversitatea rolurilor şi funcţiilor pe care le oferă, dar şi în procedurile didactice pe care se 

bazează. Prin toate acestea contribuie la reînnoirea modurilor de predare/învăţare, la îmbunătățirea calitativă 

a activităţilor şcolare.  
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De aceea, se propune o nouă metodă de lucru cu elevii, materialul nou didactic se poate folosi în 

cadrul orelor de discipline tehnice, aplicând instrumentele GSuite. 

Google pentru educație este un serviciu bazat pe cloud care include Gmail, Google Docs pentru 

Google Docs Collaboration, Google Videos și Google Sites, precum și diverse instrumente de administrare, 

asistență pentru elevi și profesor. Acesta din urmă facilitează integrarea GSuite în sistemul de educație. 

Instrumentele pachetului  GSuite urmăresc să sporească productivitatea utilizatorilor prin 

combinarea inovației și ușurinței de utilizare cu produsele Google cu cerințe sporite de securitate și asistență. 

Caracteristici cheie ale instrumentelor pachetului GSuite: 

 Adresele de e-mail individuale ale companiei sunt @ dumneavoastră _company.com. 

 De la 30GB până la 1 TB pentru stocarea fișierelor și a emailului pentru fiecare elev. 

 Aplicații pentru sincronizarea. 

 Filtrare de securitate și protecție împotriva spamului. 

 Chat vocal și video. 

 Integrare cu calendar online. 

 Opțiuni flexibile pentru lucrul cu documente, foi de calcul, prezentări și formulare. 

 Editor confortabil de creare a site-ului web. 

 Suport tehnic complet prin telefon și e-mail. 

 Funcționalitate extinsă a administrării Drive. 

 Sigur pentru stocarea emailurilor, chaturilor, documentației și fișierelor. 

 Căutare și export de date. 

Integrarea instrumentelor GSuite în activitatea didactică are numeroase avantaje. Aplicarea învăţării 

asistate de calculator sau a diverselor aplicaţii educaţionale ajută elevul să înveţe într-un mod creativ, creşte 

motivaţia şi eficientizarea învăţării. Elevul participă activ la toate etapele procesului de instruire și este 

încurajat să exploreze conţinuturi noi, să îşi dezvolte imaginaţia.  

Calculatorul a devenit un instrument practic pentru toţi aceia care doresc să dezlege misterele 

tehnologiilor informaționale, un ajutor pentru elev şi profesor. Activităţile propuse pentru elevil prin 

intermediul calculatorului au condus cu siguranţă la atingerea scopului propus şi anume creşterea motivaţiei 

elevilor pentru învăţarea informaticii. 

Scopul cercetării a fost utilizarea instrumentelor GSuite, care au dus la eficientizarea procesului de 

predare la discipline de informatică și cele de  specialitate. Metodele moderne interactive îmbinate cu cele 

tradiționale oferă elevilor convingerea că sunt în concordanţă cu nivelurile europene de formare. S-a 

constatat creștere sporită a participării la ore, stimularea interesului pentru nou şi a memoriei vizuale, se 

obține o orientare mai bună în materia propusă, o atmosfera de lucru caldă și prietenoasă şi toate acestea 

permit o apreciere obiectivă a rezultatelor și progreselor obținute de către elevi.                      

Într-adevăr întrebuinţarea mijloacelor TIC, cu toate avantajele prezentate în lucrarea dată, 

favorizează procesul de învățare, dar nu poate înlocui rolul profesorului complet, ci să îl evidenţieze ca 

coordonator al educaţiei. Utilizând resursele TIC, elevii dobândesc o pregătire de bună calitate, care sunt 

integrate pe termen lung, învățarea devenind mult mai uşor înţeleasă, atractivă și dinamică. 

Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie, pentru că fiecare elev are dreptul de a atinge succesul 

şcolar şi cele mai înalte standarde posibile,  programele și metodele de predare ar trebui să fie găsite 

corespunzător fiecărui caz.  

Recomandările fiind următoarele: 

- nu trebuie să renunţăm în totalitate la metodele tradiționale de învățare,  

- la lucrul cu manualele,  

-la rezolvarea problemelor şi la efectuarea experimentelor, deoarece prin realizarea unei legături 

directe între practică şi ideile teoretice, studiul offline contribuie la formarea competenţelor necesare 

dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte. 

Putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate 

trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi metodele moderne. 

 

Concluzii 
Învățarea abilităților în informatică îi ajută pe elevi să se dezvolte într-o lume în schimbare rapidă. 

Tehnologia transformă predarea și învățarea îi ajută pe copii să învețe în ritmul lor, să devină rezolvatori de 

probleme creative și colaboratori eficienți. Dar pentru cei fără acces, lacunele de învățare existente nu fac 
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decât să se extindă. De aceea, vom continua să ne orientăm produsele, oamenii, programele și filantropia 

către un viitor în care fiecare student are acces la educația de calitate pe care o merită. 
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Rezumat: Motivarea reprezintă unul din cei mai importanți factori al procesului de învățare la 

studenți. Aportul esențial și enorm care se alocă pentru ca studentul să fie cointeresat și atras de a învăța 

cât mai bine, echipamente moderne, remunerarea cadrului didactic, toate acestea nu reprezintă și nu au 

nici o valoare dacă studentul nu dorește și nu vrea să învețe și să participe la propriul proces de învățare. 

Voința unui student de a depune un efort cognitiv în scopul însușirii de noi cunoștințe este produsul 

mai multor factori cu acțiune cognitivă, pornind de la personalitatea și abilitățile studenților implicați în 

sarcini specifice de învățare până la antrenarea generală pentru studiere. 

Articolul fundamentează necesitatea introducerii unor metode active de predare în procesul de 

învățământ al unei universități în vederea îmbunătățirii pregătirii profesionale a viitorilor specialiști în 

domeniu și creşterea nivelului activităţii lor cognitive. 

Cuvinte cheie: componentele motivării, învățare active, motivare, proces educațional,strategii. 

 

Abstract: Motivation is one of the most important factors in student learning. The essential and 

enormous contribution that is allocated so that the student is interested and attracted to learn as well as 

possible, modern equipment, teacher remuneration, all these do not represent and have no value if the 

student does not want and does not want to learn and participate in their own learning process. 

The will of a student to make a cognitive effort in order to acquire new knowledge is the product of 

several factors with cognitive action, starting from the personality and abilities of students involved in 

specific learning tasks to general training for study. 

The article substantiates the need to introduce active teaching methods in the educational process of 

a university in order to improve the professional training of future specialists in the field and increase the 

level of their cognitive activity. 

Key words: components of motivation, active learning, motivation, educational process, strategies. 

 

 

Introducere 

Motivare reprezintă un factor important care determină omul să acționeze, să analizeze și să se 

îndepărteze spre niște anumite scopuri. Aceasta concepe o parte importantă a comportamentului și 

activităților pe care le întreprind studenții în cadrul grupului, indiferent de specificul cerințelor ce derulează 

dintr-o categorie sau din relațiile care sunt funcționale. Orișicare act de comportament este motivat, stimulat, 

chiar dacă câteodată, nu se dă seama pentru care motiv se face o acțiune sau altă acțiune. Ca teorie 

motivația, ca obiect de cercetare, a apărut pentru prima dată în lucrarile lui Tolman (1932) [19] și Lewin.[9] 

Din perspectiva aceasta, comportamentul se determină de către valoarea obiectivă a scopurilor prin care 

studentul le urmărește și de către așteptările care rezultă din comportamentul său. Cu toate acestea, într-o 

abordare multidisciplinară Paul R. Kleinginna Jr., Anne M. Kleinginna în lucrarea ”Motivation and 

Emoution” [14], identificau 140 de încercări de a defini termenul de motivație. În psihologie, termenul 

motivație circumscrie o mulțime de termeni, care în sens general se referă la aceeași realitate: ca o stare 

internă, impuls, stare tensională, dorință, trebuință, necesitate, intenție, tendință, etc.  

Majoritatea autorilor consideră motivația ca fiind un proces psihologic care oferă comportamentului 

un scop și o direcție [10] – „un proces care funcționează, îndrumează, dinamizează și întreține 

comportamentul personalităților spre realizarea unor obiective la care se așteptă [24, p.5], câteodată și 
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neuropsihologic: „este un proces psihologic și neuropsihologic, oferă energia care este necesară unui student 

pentru a acționa în scopul său. 

În viziunea altor cercetători motivația poate fi definite în felul următor: 

David McClelland a propus teoria că oamenii nu numai că au nevoi, ci dezvoltă mai multe nevoi pe 

măsură ce se maturizează. Teoria sa, teoria nevoilor dobândite, a constat din trei nevoi specifice; realizarea, 

afilierea și puterea. Realizarea este necesitatea de a stăpâni sarcinile și de a avea succes. Afilierea este 

nevoia de a forma relații pozitive. În fine, puterea este nevoia de a fi în control sau de a avea autoritate 

asupra altora. 

McClelland a emis ipoteza că experiențele noastre, în special experiențele timpurii ca și copii, au 

determinat care dintre aceste trei nevoi s-ar dezvolta și în ce măsură. Prin urmare, studentul ca adult are 

nevoie de a controla pe ceilalți (putere), atunci puterea și controlul erau lucruri care au fost întărite ca un 

copil sau ceva ce se va întâmpla și că dorința de a controla pe alții. [26] 

Albert Bandura a inventat termenul "auto-eficacitate" pentru a descrie motivația. Auto-eficacitatea 

este convingerea unei persoane în capacitatea și capacitatea sa de a rezolva o problemă în orice situații care 

ar putea apăre pe viitoar. De exemplu, dacă o persoană crede că este un om de știință strălucit și poate să 

finalizeze orice experiment științific, are o eficacitate ridicată în domeniul științei, deoarece crede în 

competența sa de a efectua în un viitor un experiment. Dacă este adevărat că el este strălucit în știință sau 

nu, nu contează cu adevărat, contează doar ceea ce crede el. Bandura a afirmat că eficacitatea de 

autoevaluare a influențat motivația obiectivelor, acțiunilor și succeselor (sau eșecurilor) unei persoane în 

viață. De exemplu, dacă eficacitatea studenților de sine într-o zonă este mult mai scăzută decât capacitatea 

lor, ei nu vor fi motivați să se provoce. Dacă eficacitatea de sine într-o anumită zonă este mult mai mare 

decât capacitatea, este posibil ca studenții să fie motivați la început, dar apoi după stabilirea obiectivelor 

care sunt prea mari și care nu reușesc, aceasta duce la scăderea motivației. Eficacitatea ideală este ușor 

superioară capacității unei persoane: suficient de ridicată pentru a fi o provocare, fiind în același timp 

realistă. O altă contribuție importantă a lui Bandura este teoria sa de învățare socială. El a spus că oamenii 

vor repeta comportamente pe care le văd la alții. Astfel, oamenii sunt motivați să copieze alte acțiuni, 

deoarece ei cred că vor fi și ei recompensați.[27] 

Există trei componente majore ale motivației: Activarea, persistența, intensitatea. 

 Activarea implică decizia de inițiere a unui comportament, cum ar fi înscrierea într-

o clasă de psihologie. 

 Persistența este efortul continuu spre un scop, chiar dacă există obstacole. Un 

exemplu de persistență ar fi să se învețe mai multe cursuri de psihologie pentru a câștiga un 

grad, deși necesită o investiție semnificativă de timp, energie și resurse. 

 Intensitatea poate fi văzută în concentrarea și vigoarea care merge în urmărirea 

unui scop. De exemplu, un student ar putea să se aboneze fără prea mult efort, în timp ce un alt 

student va studia în mod regulat, va participa la discuții și va profita de oportunitățile de 

cercetare din afara clasei. Primul student nu are intensitate, în timp ce al doilea își urmărește 

obiectivele educaționale cu o intensitate mai mare. 

Motivarea este motivul pentru acțiunile, dorințele și nevoile studenților. Motivarea este, de 

asemenea, direcția unui comportament, sau un proces ce determină o persoană să vrea să repete un 

comportament. O persoană nu este motivată de un alt individ. Motivarea vine din interiorul individului. 

Motivarea este un interes deosebit pentru psihologii educaționali datorită rolului crucial pe care îl 

joacă în procesul de învățare a studenților. Cu toate acestea, tipul specific de motivație studiat în domeniul 

specializat al educației diferă calitativ de cele mai generale forme de motivație studiate de psihologi. 

Motivația în educație poate avea mai multe efecte asupra modului în care studenții învață și modul în 

care se comportă față de procesul de învățare.[13] 

În linii generale, motivația este conceptualizată fie ca fiind intrinsecă sau extrinsecă. În mod clasic, 

aceste categorii se consider diferite.[1] În prezent, aceste concepte sunt mai puțin probabil să fie folosite ca 

categorii distincte, ci ca două tipuri ideale care definesc un continuum [20]: 

1. Motivația intrinsecă are loc atunci când oamenii sunt motivați intern să facă ceva 

pentru că acest process le adduce plăcere, ei consideră că este important sau simt că ceea ce 

învață este important și semnificativ.[18] De asemenea, la studenții mai tineri sa arătat că 

materialul contextualizat care altfel ar fi prezentat într-o manieră abstractă mărește motivația 

intrinsecă a acestora.[2] 
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2. Motivația exterinsecă intră în joc atunci când un student este obligat să facă ceva 

sau să acționeze într-un anumit mod din cauza unor factori exteriori pentru el (cum ar fi banii 

sau note bune). 

Cassandra B. Whyte a cercetat și și-a expriat opinia referitor la importanța locului de control și a 

realizărilor academice. Studenţii tinzând spre un loc de control mai intern sunt mai reușiți din punct de 

vedere academic, încurajând astfel dezvoltarea curriculum-ului și a activității, luând în considerare teoriile 

motivației.[23, 8] 

Motivația sa dovedit a fi un element important în conceptul de andragogie (ceea ce îl motivează pe 

cursantul adult) și în tratarea tulburărilor de spectru autism, ca și în tratamentul de răspuns pivot. Motivația a 

fost, de asemenea, considerată critică în ceea ce privește respectarea de către adolescenți a sugestiilor 

privind sănătatea, deoarece "angajamentul necesită credință în consecințele potențial negative și grave de a 

nu acționa".[25] 

Doyle și Moeyn au remarcat că metodele tradiționale au avut tendința de a folosi îngrijorările ca 

motivație negativă (ca exemplu, punerea unor note negative de către profesori) ca o metodă de a impune pe 

studenți să lucreze. Cu toate acestea, au descoperit că abordările progresive, axate pe motivația pozitivă 

asupra pedepsei, au generat o mai mare eficacitate în procesul de învățare, deoarece anxietatea interferează 

cu îndeplinirea sarcinilor complexe.[5] 

Se pare că motivul pentru care unii studenți sunt mai implicați și au performanțe mai bune în 

activitățile de clasă față de ceilalți studenți este că unii sunt mai motivați decât alții. Cu toate acestea, 

cercetările actuale sugerează că motivația nu este concretă sau cuantificabilă; ea este "dinamică, sensibilă la 

context și variabilă". [11] Astfel, studenții au flexibilitatea de a se motiva în mod intrinsec să se angajeze 

într-o activitate sau să învețe ceva nou, chiar dacă nu erau în primul rând motivați intrinsec.[17] Deși acest 

tip de flexibilitate este important, cercetarea reprezintă faptul că stilul de predare al unui profesor și mediul 

școlar joacă, de asemenea, un factor de motivare a studenților.[6, 15] 

Potrivit lui Sansone și Morgan, atunci când studenții sunt deja motivați să se angajeze într-o 

activitate pentru plăcerea lor personală și apoi un profesor îi oferă studentului feedback, tipul feedback-ului 

dat poate schimba modul în care studentul privește activitatea și poate chiar să-i submineze motivație 

intrinsecă.[17, 7] Maclellan a analizat de asemenea relația dintre profesori și studenți și, în special, la tipul 

de feedback pe care profesorul l-ar da studentului. Rezultatele lui Maclellan au arătat că lauda sau critica 

îndreptată spre student au generat un sentiment de "inteligență fixă", în timp ce lauda și critica îndreptate 

spre efortul și strategia folosite de student au generat un sentiment de "inteligență adaptabilă". Cu alte 

cuvinte, feedback-ul privind efortul și strategia lasă studenţii să știe că există loc pentru creștere. Acest lucru 

este important deoarece, atunci când studenţii cred că inteligența lor este "fixă", mentalitatea lor poate 

împiedica dezvoltarea abilităților, deoarece studenţii vor crede că au doar o "anumită cantitate" de cunoștințe 

pe un anumit subiect și că nici măcar nu ar încerca, că un profesor este conștient de modul în care reacția pe 

care o oferă studenților poate influența pozitiv și negativ angajamentul și motivația studentului. 

Motivația studentului de a învăța rămâne a fi una din cele mai importante probleme atât pentru 

cadrele didactice care se confruntă cu astfel de situații benefice, pentru ca studentul este motivat să învețe 

având resursele necesare și obiective clare, fiind pus să găsească metodele, tehnicile, strategiile și contextele 

de întreținere și de valorificare maximă, de schimbare a acesteia într-o resursă permanentă de dezvoltare, 

atât pentru cadrul didactic care se confruntă cu diferite situații dificile, din motiv ca în acest caz studentul 

are alte interese, respinge, nu are scopuri și nici obiective clare. 

După Jere Edward Brophy motivația în instruire, formare și dezvoltare poate fi analizată prin 

următoarele feluri: 

a. Motivaţia generală pentru învăţare-dezvoltare  

Reprezintă și desemnează o dispoziţie permanentă şi puternică pentru acumularea de cunoştinţe, 

abilităţi, deprinderi, valori probleme într-o situaţie de învăţare-formare. De reținut aspectul permanent al 

motivaţiei ca fiind foarte important, din motiv că această dimensiune, odată provocată, persistă de-a lungul 

anilor de studii şi mai departe în viaţă. 

b. Motivaţia specifică pentru învăţare-dezvoltare 

Aceasta reprezintă starea motivaţională a studentului care-1 determină să înveţe permanent, la o 

lecţie, la un capitol, anumită disciplină de învăţământ (într-o anumită perioadă). 

Motivația studentului este probabil cel mai important element al învățării. Învățarea este o muncă 

grea, aducând creierul la limitele sale, și astfel se poate întâmpla numai cu motivația. Studenții foarte 
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motivați vor învăța cu ușurință, și să facă orice pentru a preda, în timp ce studenții nemotivați vor învăța 

foarte puțin și nu vor avea interes să se implice în procesul de învățare. Din fericire, cercetările arată că 

există foarte multe oportunități și posibilități pe care un cadru didactic poate face pentru a-și motiva studenții 

să învețe. 

Este important de recunoscut că motivarea învățării este un element central al unei bune 

învățături.  

Motivația pentru învățare a prezentat mereu o temă importantă în preocupările multor 

specialiști din pedagogie și psihologie.  

Un rol important îl prezintă identificarea şi fundamentarea condiţiilor psihopedagogice cu 

privire la formarea motivaţiei pentru învăţare, ce determină succesul activităţii de învăţare şi 

eficacitatea procesului de învăţare.   

În literatura științifică există diferite abordări ale definiției "condiției". Astfel, în sensul 

filozofic, condiția este mediul în care există și se dezvoltă un anumit eveniment sau proces. În 

psiho-pedagogie unii autori (Kharlamov I. F., Nizams R. A. etc) consider condiția ca fiind un set de 

procese, relații care sunt necesare pentru apariția, existența, dezvoltarea și schimbarea oricărui 

obiect, "condiții subiective și obiective" care se află în procesul educațional cu succes realizat. 

Obiective precondiționale care vizează dezvoltarea nevoilor studenților de creștere profesională. 

Subiectiv (de bază, procedural) determină atitudinea personală a profesorului față de activitățile 

sale profesionale.[12] 

Prin noțiunea de condiții psihopedagogice care formează motivația învățării, se înțelege 

ansamblul de contexte și măsuri necesare, ce ajută la formarea eficientă a motivației învățării la 

studenți. 

Pedagogii, ca şi psihologii, ocupă o poziţie asemănătoare, privind „condiţia” ca un set de 

influenţe variabile naturale, sociale, interne şi externe, ce contribuie la dezvoltarea fizică, morală şi 

psihică a personalităţii, comportamentului, educaţiei şi instruirii, formării personalităţii.  

Deci termenul „condiţie” este şi o categorie psihopedagogică, în cadrul căruia sunt 

reprezentaţi factorii psihologici şi pedagogici care determină realizarea aplicativă a procesului de 

formare a motivelor pentru învăţare. 

Condițiile pshipopedagogice, ce se referă la formarea motivării motivelor pentru învățare 

include următoarele condiții: condiții specific, condiții generale. 

Condiţiile specifice de formare a motivelor pentru învăţare la studenţi sunt următoarele: 

 modelul pedagogic de formare a motivelor pentru învăţare la studenţi; 

 strategiile didactice variate, inclusiv active; 

 proiectarea unor activităţi cu caracter psihologic direct orientate la formarea 

motivelor pentru învăţare; 

 conexiunea activităţilor specifice cu cele generale; 

 profesorii motivaţi cu statut social favorabil; 

 abordări individualizate. 

Condiţiile generale ale formării eficiente a motivelor pentru învăţare la studenţi sunt: 

 climatul psihologic pozitiv; 

 axarea pe abordările psihologice şi pedagogice fundamentale; 

 relaţii sociale favorabile; 

 starea sănătăţii psihofizice şi sociale. 

Strategiile motivaționale ale cadrelor didactice sunt de susținere a autonomiei față de 

control și motivele care stau la baza strategiilor motivaționale ale cadrelor didactice. Termenul de 

strategii motivaționale se referă la toate strategiile de învățare care vizează încurajarea învățării 

studenților. Acest termen se referă, de asemenea, la acele strategii care îi motivează pe studenți prin 

presiunea acestora. Astfel de strategii de control ar putea să nu apeleze la motivația intrinsecă sau 

autonomă a studenților, ci la motivația controlată a studenților.[16] 
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Conform teoriei de auto-determinare [3], strategiile motivaționale pot varia de-a lungul unui 

continuum care variază de la o foarte mare autonomie - susținută la foarte controlată.[4] Strategiile 

de motivație autonome-orientate au ca scop cultivarea resurselor motivaționale interioare ale 

studenților și a intențiilor voitoare de a acționa. În sălile de clasă, autonomia poate fi facilitată prin 

transferarea responsabilității procesului de învățare către studenți, oferirea de opțiuni, conectarea la 

interesele studenților, furnizarea rațiunilor explicative și crearea de activități de învățare 

semnificative și reprezentate. Astfel de strategii vizează sporirea dorinței studenților de a se angaja 

în activități de învățare. Dimpotrivă, controlul strategiilor motivaționale include convingerea 

studenților să gândească, să se simtă sau să acționeze în anumite moduri și să suprasolicite 

perspectivele proprii ale studenților. Controlul profesorilor motivează studenții prin stimulente 

extern, presiune sau control, în loc să se bazeze pe resursele motivaționale interioare ale 

studenților. 

Pentru a explora motivele care stau la baza strategiilor motivaționale propuse de profesori, 

au fost abordate următoarele întrebări de cercetare: 
1. Ce tipuri de strategii motivaționale raportează cadrele didactice?  

2. Care sunt credințele personale ale cadrelor didactice față de strategiile de motivare 

autonomă și de susținere și cum diferă acestea pentru cadrele didactice cu diferite strategii 

motivaționale raportate de sine?   

3. Ce factori din partea de mai jos au experiența cadrelor didactice și cum diferă acestea 

pentru profesorii cu diferite strategii motivaționale raportate de sine?   

4. Ce factori de mai sus au experiența cadrelor didactice și cum diferă acestea în cazul 

profesorilor care au diferite strategii motivaționale raportate de sine? 

Calitatea învățământului superior este determinată de utilizarea metodelor, tehnicilor, 

strategilor învățării active, atunci când studenții sunt implicați în procesul educațional. Învățarea 

activă implică activitatea obligatorie a studenților în direcția obținerii, prelucrării și utilizării 

cunoștințelor dobândite. 

Utilizarea resurselor informaționale, care reprezintă produsul activității intelectuale a 

societății, utilizarea tehnologiilor informaționale pe baza metodelor active de învățare, permite 

dezvoltarea potențialului creativ al studentului, ajută la formarea abilității stagiarului de a prezice 

rezultatele activităților sale și duce la dezvoltarea unei strategii de găsire a modalităților și 

metodelor de rezolvare a problemelor apărute. 

Învățarea activă reprezintă un punct esențial de organizație și menținere a procesului de 

învățare, care are ca scop îmbunătățirea mediului educațional și a activității cognitive prin studierea 

unui set larg și complex de metode, tehnici și strategii, utilizarea cărora ajută la predarea cursurilor 

cât mai eficientă și la gestionarea mijloace de îndrumare a studenților către un process de învățare 

cât mai complex.[21] Natura activă a educației bazată pe tehnologiile informaționale și 

comunicaționale este strâns legată de auto-educație.  

Auto-educația este imposibilă fără participarea activă a studentului la procesul educațional. 

Participarea activă este determinată în primul rând de motivația internă, exprimată ca dorință de a 

învăța. 

Activitatea de formare poate fi realizată atât prin îmbunătățirea formelor și metodelor de 

instruire, cât și prin îmbunătățirea organizării și gestionării procesului de învățare. 

Metodele active de predare sunt metode care stimulează activitatea cognitivă a cursanților. 

Ele se bazează, în principal, pe un dialog care presupune un schimb gratuit de opinii cu privire la 

modalitățile de rezolvare a unei anumite probleme. Metodele active de predare se caracterizează 

printr-un nivel ridicat de activitate a studenților. Posibilitatea unei varietăți de metode de predare în 

ceea ce privește activarea activităților educaționale și productive sunt diferite, ele depind de natura 

și conținutul metodei corespunzătoare, metodele de utilizare a acestora.[22] 

Aplicarea pe scară largă a tehnologiilor informaționale și comnunicaționale poate spori 

semnificativ eficacitatea învățării active pentru toate formele de organizare a procesului 
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educational, cum ar fi: etapa pregătirii independente a studenților; cursuri (prelegeri, seminarii, 

lucrări practice și de laborator). 

Utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicaționale permite primirea 

informațiilor primare nu numai de la profesor, ci și cu ajutorul programelor interactive de instruire 

care ajută studentul să învețe anumite informații despre disciplina în cauză. O consecință importantă 

a utilizării instrumentelor informatice este utilizarea unor metode de predare inovatoare care au un 

caracter colectiv de cercetare. Aceste metode au o formă activă care vizează găsirea și luarea 

deciziilor ca urmare a unei activități creative independente. 

Introducerea și implementarea metodelor active de învățare pe baza tehnologiilor 

informaționale în învățământul superior presupune o reformă cuprinzătoare a tuturor elementelor 

procesului educațional: auto-studiu, prelegeri, seminarii, cursuri practice. Formele de utilizare a 

tehnologiilor informaționale vor avea propriile particularități pentru fiecare element al procesului 

educațional. 

O caracteristică importantă a metodelor active de învațare este capacitatea de a primi 

cunoștințe de bază în plus față de instruirea în clasă, cu o prevedere corespunzătoare, prin munca 

independentă a studenților cu materialele educaționale. În acest caz, pe lângă materialele didactice 

tradiționale (manuale, cursuri etc.), se poate aplica o formă electronică de prezentare a informațiilor 

educaționale. 

 

Concluzii 

Rezumând experiența dezvoltării educației tehnologice bazate pe tehnologiile informaționale 

și comunicaționale, se poate argumenta că eficiența educațională relativ este mult mai mare astfel: 

furnizează modul interactiv în procesul de a face o varietate de sarcini cognitive; au directoare 

încorporate; oferă modelarea datelor și eliberarea de sarcini individuale; efectuarea testelor 

operaționale și de rutină pe baza unei bănci speciale de schimbare a întrebărilor și răspunsurilor; 

evaluarea muncii studentului, având în vedere numărul de întrebări, erori și erori repetate; păstrarea 

pentru profesor și student a rezultatelor învățământului academic. 

Analizând posibilitățile tehnologiilor informaționale pe baza metodelor active de învățare în 

pregătirea studenților competenți cerințelor pieții, se pot trage următoarele concluzii. 

Instrumentele de informare utilizate în scopuri educaționale sunt orientate spre formarea și 

dezvoltarea competențelor necesare pentru a lua cea mai bună decizie în condiții reale dificile, 

pentru a încuraja aptitudinile și abilitățile muncii independente privind prelucrarea informațiilor, 

exercitarea auto-controlului și auto-corectarea rezultatelor învățării. 

Consolidarea importanței didactice a tehnologiilor informaționale în procesul de învățare se 

realizează ca urmare a punerii în aplicare a: instrumentelor de grafica pe calculator moderne, 

oferind îmbunătățirea vizibilității, crearea de modele ale obiectelor și proceselor studiate. 
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Rezumat. Disciplina Informatica este una dintre cele mai dinamice, aflată în zona de intersecţie a 

domeniilor reale, tehnologiei şi ştiinţelor sociale. Astfel modernizarea curriculumului şcolar la Informatică 

a fost o activitate inevitabilă, care a avut drept scop racordarea educaţiei în funcţie de noile rezultate 

ştiinţifice, realizările în domeniul tehnologiei şi de necesităţile societăţii umane. În articolul de față se 
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efectuează o analiză a capitolului „Metode experimentale în științele umanistice” din curriculum şcolar la 

disciplina Informatică, ed. 2019, realizată prin prisma documentelor de politici educaționale. 

Cuvinte cheie: informatica școlară, curriculum, competențe, competențe-cheie. 

 

Abstract: The Compute Science discipline is one of the most dynamic, located in the area of 

intersection of real fields, technology and social sciences. Thus, the modernization of the school curriculum 

in Informatics was an inevitable activity, which aimed to connect education according to the new scientific 

results, the achievements in the f technology and the human society needs. In this article, is realized an 

analysis of the chapter "Experimental methods in the humanities" from the Informatics school curriculum, 

ed. 2019, made through the prism of educational policy documents. 

Key words: computer science, curriculum, competencies, key competencies. 

 

 

Introducere 

Informatica (engl. Computer Science), este o disciplină dinamică în comparație cu celelalte 

discipline școlare, deoarece atât componentele fundamentale ale informaticii, cât şi cele aplicative au urmat o 

dezvoltare continuă. Astfel, a apărut necesitatea racordării curriculumului școlar la cerințele Codului 

Educației al Republicii Moldova (2014) și la Recomandările Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 

Europene, privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți (Bruxelles, 2018), 

corelării sistemului de competențe specifice disciplinei Informatică cu prevederile determinate de definiția 

modernizată a competenței școlare, formulată în Cadrul de Referință al Curriculumului Național (aprobat 

prin Ordinul MECC nr. 432 din 29.05.2017), prin: 

 actualizarea și descongestionarea conținuturilor învechite; 

 flexibilizarea curriculumului, pentru creșterea interesului și motivației elevilor pentru studiul 

disciplinei Informatica; 

Implementarea acestuia s-a realiza treptat, după cum urmează [1], [2], [3]: 

 începând cu 02.09.2019 în clasele a VII-a și a X-a (Ordinul MECC nr. 919 din 19.07.2019), iar în 

clasele VIII-IX și XI-XII procesul de studii s-a desfășurat conform Curriculumului la disciplina 

Informatică, ediția 2010, la disciplina Informatica, în linii mari, ediția 2019 a curriculumului 

disciplinar la Informatică urmează modelele utilizate în majoritatea țărilor cu tradiții în domeniu.  

 începând cu 01.09.2020 în clasele a VII - VIII-a și a X - XI –a (Ordinul nr. 591 din 26.06.2020 al 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) s-a realizat implementarea Curriculumului la disciplina 

Informatică, ediția 2019 (aprobat prin Ordinul nr. 906 din 17.07.2019 al Ministrului Educaţiei, Culturii 

și Cercetării) iar în clasele IX și XII procesul de studii s-a desfășurat conform Curriculumului la 

Informatică, ediția 2010; 

 în anul de studiu 2021-2022, procesul educaţional la disciplina Informatica se va realiza în 

conformitate cu Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal, anul școlar 2021-2022, 

aprobat prin ordinul MECC nr. 200 din 26.02.2021, respectiv se va realiza implementarea 

Curriculumului la disciplina Informatică, ediția 2019 (aprobat prin Ordinul nr. 906 din 17.07.2019 al 

MECC) în toate clasele de a VII-a – a XII-a; 
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Figura 1. Implementarea curriculumului ediția 2019, în anii 2019-2021. 

 

1. Competența de realizare a experimentelor în științele umanistice 
Implementarea curriculumului ediția 2019, în toate clasele care studiază disciplina informatica, s-a 

realizat treptat în conformitate cu figura 1. În cadrul curriculumului nou, ed. 2019, accentul se pune pe 

formarea și dezvoltarea competențelor orientate spre stăpânirea cunoștințelor fundamentale din Informatică: 

algoritmizarea și programarea, aspectele matematice ale informatici, rezolvarea de probleme, modelarea pe 

calculator, prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor ș.a. Spre deosebire de ediția anului 

2010 a curriculumului la disciplina Informatică, ediția anului 2019 este organizată pe module obligatorii și 

module la alegere. Astfel pentru ciclul liceal sunt propuse, următoarele module la alegere, după figura 2 [4].  

În cadrul curriculumului la informatică (ediția din anul 2019) a fost lărgit spectrul modulelor la 

alegere, unul din ele fiind „Metodele experimentale în științele umanistice”. Pentru implementarea acestui 

modul este necesară determinarea aptitudinilor elevilor (prin elaborarea instrumentului necesar), selectarea 

unui conținut (pe criterii clare de definire) și a unei metodologii de predare care ar asigura formarea la liceeni 

a competenței de realizare a competențelor de realizare a experimentelor în științele umanistice. 

Dat fiind faptul că valoarea formativă a disciplinei constă în cunoașterea conceptelor de bază ale 

informaticii: logica, algoritmizarea, modelarea și programarea, elemente de colectare, prelucrare, păstrare 

sau transmitere a informației și formare a deprinderilor practice de utilizare a mijloacelor digitale pentru 

prelucrarea acestor informații, în contextul modulului la alegere 5B: Metodele experimentale în științele 

umanistice, din ciclul liceal, clasa a XII, una din premise de formare a unui elev versat este antrenarea lui în 

cercetarea ştiinţifică și realizarea experimentelor în științe umanistice în cadrul disciplinei. 

Dacă este să vorbim în context național despre termenul de competenţă, acesta a intrat în uz în 

perioada 1996, când a demarat învăţământului, ce prevedea elaborarea unui Curriculumul Naţional la nivel 

de cunoștinţe, capacităţi/competenţe și atitudini.  

În Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la treapta liceală este menționat: „termenul 

de capacitate a intrat în scurt timp în uz, deţinând primul loc în toate activităţile de proiectare și realizare a 

procesului educaţional, care avea ca finalitate o evaluare de tipul: examen de capacitate” [6, p. 4]. 

Introducerea curriculumului şcolar axat pe competenţe în anul 2010 a reprezentat pentru 

învăţământul general din Rep. Moldova o oportunitate de inovare metodologică, „o nouă etapă de dezvoltare 

curriculară, iar această dezvoltare vizează o nouă schimbare de paradigmă –trecerea de la proiectarea 

demersului educaţional bazat pe obiective pedagogice la cel centrat pe formarea dezvoltarea de competenţe 

şcolare necesare elevului” [7, p. 9]. 
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Figura 2. Structura modulelor la alegere din ciclul liceal. 

 

De problematica formării și dezvoltării competențelor în general, sau la elevi/studenți, pe plan 

național, s-au preocupat: V. Pâslaru [6, p. 58], V. Goraş-Postică [7; 8], V. Cabac [9, p. 96], I. Botgros și L. 

Franţuzan [10, p. 38; 11], N. Socoliuc și V. Cojocaru [12], T. Caraleanu și O. Cosovan [14], L. Sclifos [15], 

ş.a. 

Sociologul român D. Gusti și sociologul francez E. Durkhein menționează că rolul experimentelor 

în științele umanistice este „de îmbinat cunoștințele parțiale căpătate din diferite alte materii de învățământ 

și care altfel ar rămâne dezbinate în mintea elevilor” [15].  

În aceeași lucrare, este menționat că: „fenomenele economice, juridice, psihologice, istorice, 

etnografice, antropice sunt în întregime sau în parte fenomene sociale, ele sunt manifestări ale societății, 

respectiv, după munca de analiză, trebuie să urmeze încercarea de sinteză și coordonare a cunoștințelor, 

pentru a pune în lumină adevărată caracterul de totalitate al vieții sociale, pentru a da înțelesul deplin 

termenilor legați de societate și de a forma în chip unitar mintea elevilor”, aici făcându-se referire la 

competența de realizare a experimentelor în științele umanistice. 
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Prima atestare a competenței de realizare a experimentelor în științe umanistice o identificăm în 

Curriculumul la disciplina opțională Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor, aprobat la şedinţa 

Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces verbal nr.7 din 08 octombrie 2013, prin ordinul Ministerului 

Educaţiei nr. 1022 din 28 octombrie 2013 [16], iar mai recent în curriculum la informatică, ediția 2019, 

(C.S.6) prelucrarea datelor experimentelor din domeniul științelor reale și al celor socio-umane, 

manifestând gândire critică, claritate și corectitudine. 

În curriculumul la disciplina opțională Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor este menționat 

faptul că una din valorile formative ale disciplinei constă în formarea deprinderilor practice de elaborare a 

programelor de calculator destinate stocării şi prelucrării datelor experimentale, organizării unei interacţiuni 

eficiente între om şi calculator. 

Tot în curriculum sunt detaliate competențele specifice formate la elevi în contextul disciplinei, din 

care (C.S.9) este Prelucrări avansate ale datelor experimentelor din domeniul ştiinţelor reale şi cele socio-

umane. 

Studierea bibliografiei propuse în curriculum nu propune nimic despre formarea aceste competențe, 

fiind doar niște indicații generale cu referire la cercetările experimentale ale cercetătorilor ruși В. В. 

Красильников și В. С. Тоискин [17], sunt propuse lucrările Статистические методы в педагогических 

исследованиях [18] și Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane [19] ca suport pentru 

conținuturile metodelor statistice de prelucrare a datelor, ș.a. 

Informații referitoare la competența de realizare a experimentelor în științele umanistice nu au fost 

identificate încă, altfel spus cercetări la subiectul de formare a competenței de realizare a experimentelor în 

științele umanistice nu sunt realizate, însă problematicii formării competenței de cercetare a elevilor sunt 

dedicate lucrările cercetătoarei Л. Репета [20] și tezele de doctor în pedagogie a cercetătoarelor L. Franțuzan 

[11] și L. Sclifos [21] din Republica Moldova.  

 

Concluzii  

Competența de realizare a experimentelor în științele umanistice, identificată în curriculumul şcolar 

la disciplina Informatică, ediţia 2019, în contextul studierii modulelor la alegere în clasa a XII-a este o 

noțiune complexă, la formarea și dezvoltarea căreia vor lucra „cot la cot” elevul-licean și profesorul de 

informatică. Primul având rolul de a-şi construi cunoştinţele, care ulterior vor fi mobilizate pentru 

rezolvarea cu succes a situațiilor complexe propuse ce țin de domeniile sociologiei, matematicii și 

informaticii în contextul modulului, iar al doilea va susține crearea cunoştinţelor noi, prin predarea 

conținuturilor modulului, crearea situaţiilor noi, facilitarea procesului de mobilizare și integrare a noilor 

cunoștințe în tratarea situațiilor propuse.  

În rezultat colaborarea acestor doi subiecți ai procesului instructiv-educativ, va permite formarea și 

dezvoltarea la elevii-liceeni a competenței de realizare a experimentelor în științele umanistice. Suntem de 

acord cu ideea că competențele formate la elevi nu vor coincide, ci din contra vor varia de la unul la altul, 

motiv fiind particularitățile individuale, însă indicatorul de bază care va confirma sau infirma formarea 

acestor competențe va fi cu siguranţă reușita implementării cu succes a unor proiecte în comunitățile care 

vor fi cercetate de elevii-liceeni. 
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Rezumat. Eficiența nu este doar un termin economic cantitativ, dar se referă și la schimbări sau 

efecte de ordin calitativ. Despre sporirea calității învățământului superior din Republica Moldova și aportul 

adus de proiectele ERASMUS+ vom vorbi în acest articol. Datorită implementării proiectelor europene au 

fost realizate mai multe formări și perfecționări a cadrelor științifico-didactice atît în țară, cît și în țările 

partenere din UE.  Acestea la rândul său aduc schimbări și în instituțiile de învățământ superior, ce au 

permis atragerea mai multor fonduri europene în vederea dezvoltării infrastructurilor instituționale, 

realizarea mai multor reforme educaționale, dar și dezvoltarea întregului sistem educațional din țară. 

Cuvinte cheie: proiectele ERASMUS +, abilități antreprenoriale, perfecționarea cadrelor științifico-  

didactice   

 

Abstract. Efficiency is not only a quantitative economic term, but it also refers to qualitative 

changes or effects. In this article we will talk about increasing the quality of higher education in the 

Republic of Moldova and the contribution of ERASMUS + projects. Due to the implementation of European 

projects, several trainings and improvements of scientific and teaching staff have been carried out both in 

the country and in the partner countries of the EU. These in turn also bring changes in higher education 

institutions, which have allowed to attract more European funds for the development of institutional 

infrastructures, the implementation of several educational reforms, but also the development of the entire 

educational system in the country. 

Key words: ERASMUS + projects, entrepreneurial skills, training of teachers 

 

 

Introducere  

După  proclamarea independenței Republicii Moldova în anul 1991, au intrat în declin mai multe 

domenii de activitate socio-culturală și economică, ce a dus la o acută criză social-economică către finele 

anilor 1990. Această criză a afectat și învățământul din Republica Moldova, în special învățământul superior. 

Odată cu reducerea finanțării învățământului, au fost reduse salariile, respectiv a urmat plecarea cadrelor 

didactice din sistem, s-a redus și numărul studenților la instituțiile de învățământ din motivul exodului 

puternic de tineri din țară. A urmat un șir de reforme, legi, strategii, dar situația nu a fost schimbată 

considerabil. În urma analizei situației financiare a instituțiilor de învățământ superior, au fost evidențiate 

mai multe probleme: 

 scăderea considerabilă a alocațiilor bugetare pentru sectorul învățământului superior şi reducerea 

cheltuielilor pentru crearea și dezvoltarea infrastructurii acestora; 

 dezvoltarea  rețelei instituțiilor de învățământ superior prin crearea instituțiilor de învățământ 

superior de stat și private (în anul 2022: 16 instituții de stat și 8 private; în anul 2004: 16 instituții de 

stat și 20 private); 

 salariul cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior este mai mic de cît salariul mediu pe 

economie; 

 scăderea natalității, plecarea tinerilor din țară a dus la reducerea considerabilă a studenților la 

instituțiile de învățământ superior.[7] 

  Acestea au fost problemele majore care au schimbat modul de funcționare a sistemului de 

învățământ superior, care a dus la o necesitate stringentă de intervenție a statului prin politici, strategii și alte 

acțiuni legale, precum și a altor structuri, care pot aduce un aport considerabil în schimbarea situației din 

învățământul superior. Nivelul scăzut de dezvoltare al acestui domeniu de învățământ a dus și la criza 

mailto:sadurschi.liudmila@usch.md
mailto:todos.irina@usch.md


 
 

161 

formării cadrelor de o înaltă calificare pentru mai multe domenii de activitate: educație, servicii publice, 

medicină, juridică, economie.  

 Odată cu aderarea la procesul de la Bologna, a demarat procesul de modernizare și reformare a 

învățământului superior din Republica Moldova și alinierea acestuia la standardele europene. Astfel au 

început să apară în țară structuri europene, fonduri europene, programe europene care au adus aport 

considerabil în dezvoltarea învățământului superior din țară pe domenii de specializare și programe de 

instruire. 

Scopul acestui articol este de a analiza structura învățămîntului superior din Republica Moldova, de a 

expune rolul proiectelor Europene (Erasmus + ) în dezvoltarea instituțiilor de învățămînt superior din 

Republica Moldova, în special a cadrelor științifico – didactice din domeniul economic, prin dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și dezvoltarea infrastructurii necesare. 

 

Metodologia cercetării  

Analiza și cercetarea problemelor menționate, cu scopul de a realiza o cercetare amplă și eficientă, a 

fost realizată folosind mai multe metode. Analiza actelor normative de rigoare, dar și a literaturii de 

specialitate au permis înțelegerea problemelor studiate, a factorilor ce au generat apariția acestor probleme, 

consecințelor, dar și măsurilor de revigorare a problemelor existente. Tot odată au fost folosite metode 

calitative și cantitative de analiză a datelor aferente problemei abordate. Prin analiza comparativă au fost 

analizate efectele proiectelor asupra instituției de învățământ superior, care face obiectul acestui studiu. Pe 

parcursul acestui studiu este folosită expunerea informațiilor pentru a relata cele mai importante date, dar și 

analiza datelor statistice. La finele acestei lucrări, în special, dar și pe parcursul acesteia folosim sinteza 

pentru a formula unele concluzii la materialele relatate și la efectele realizate. 

 

Rezultate  

Mai întâi de toate, considerăm necesară, o scurtă  prezentare a învățământului superior din Republica 

Moldova, care este parte componentă a sistemului de învățământ național, ce are ca scop: 

 formarea unei personalităţii multilateral dezvoltate şi creative, pregătirea, perfecţionarea şi 

recalificarea la nivel superior a specialiştilor şi a cadrelor ştiinţifice în diverse domenii; 

 asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile; 

 promovarea cercetării ştiinţifice şi implementarea rezultatelor ei; 

 păstrarea, îmbogăţirea şi propagarea patrimoniului ştiinţific, tehnic, artistic şi cultural. 

 învăţămîntul superior din Republica Moldova este organizat în universităţi, academii şi institute, atît 

instituţii de stat, cît şi private.[3] 
În anul de studii 2021-2022 în Republica Moldova sunt 24 instituții de învățământ superior: 16 

instituții de stat și 8 instituții private[4]. Învățământul superior este structurat pe cicluri – licenţă, integrate, 

master, doctorat.  

Concentrarea maximă a instituțiilor de învățământ superior este în municipiul Chișinău – 20 

unități,  și câte o instituție în municipiile Comrat, Bălți, Cahul și orașul Taraclia, astfel întreg sector, inclusiv 

și cercetarea sunt concentrate maxim în capitală. 

Cu părere de rău, învățământul superior din Republica Moldova a devenit mai puțin atractiv pentru 

absolvenții de licee și colegii din țară, în schimb, datorită proiectelor internaționale, aici vin din ce în ce mai 

mulți studenți străini. Pentru a urmări dinamica studenților înmatriculați pe cicluri de învățământ, dar și 

numărul total al studenților din instituțiile de învățământ superior din țară, vă propunem să analizați datele 

din tabelul 1. 

Conform datelor prezentate în tabelul 1, observăm o creștere ușoară a numărului de studenți 

înmatriculați în ultimii doi ani de studii și o diminuare a numărului total de studenți față de anul de studii 

2017-2018. Creșterea este datorată majorării numărului de studenți admiși la ciclul I de studii (licență), 

probabil datorită limitării circulației în perioada pandemiei.  

La debutul anului academic 2021-2022, învățământul superior cuprindea circa 59,7 mii studenți, cu 

1,2% mai mult decît în anul precedent de studii. Ponderea studenților la forma de învățământ cu frecvență era 

mai mare(62,6%) decît cu frecvență redusă (37,4%). 

Dacă e să ne referim la stuctura după forma de proprietate a instituțiilor de învățământ superior, aici 

prioritate o au instituțiile publice, unde  în anul de studii 2021-2022 își făceau studiile 50,2 mii studenți sau 

84,1% din totalul de studenți. Circa jumătate din acești studenți au fost înscriși la studiile în bază de contract 



 
 

162 

(56,6%). La forma de învățământ cu frecvență la zi marea majoritate a studenților sunt cu finanțare bugetară 

(62%), iar la frecvență redusă majoritatea fiind admiși în bază de contract (92%). În instituțiile de 

învățământul superior din sectorul privat, numărul de studenți înmatriculați a constituit circa 9,5 mii 

persoane, reprezentând 15,9% din totalul studenților. 

 

Tabelul 1. Structura învățământului superior pe cicluri, în perioada 2017-2022 

Indicatori 

principali 

Cicluri  de 

studiu 

Ani de studii 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Înmatriculați Total 18926 18940 19413 21514 20598 

 

Licența (CicluI I) 12522 12633 12713 14530 13692 

Studii superioare 

integrate 
775 854 879 1017 1009 

Master 

(CicluI II) 
5629 5453 5821 5967 5897 

Indicatori 

principali 

Cicluri  de 

studiu 

Ani de studii 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Numărul de 

studenți 
Total 65543 60608 56840 59033 59647 

 Licenta (CicluI I) 49112 45466 41771 43257 43621 

 
Studii superioare 

integrate 
4357 4195 4101 4272 4432 

 
Master 

(CicluI II) 
12074 10947 10968 11504 11594 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova[2] 

  

De menționat este faptul că crește numărul studenților străini. Astfel,  la începutul anului universitar 

2021-2022 numărul studenților străini admiși a constituit 5,2 mii persoane, care comparativ cu anul de 

academic precedent este în creștere cu 13,0%. Cei mai mulți studenți străini vin din România (51,6%,  în 

creștere cu 5,4 p.p. fată de anul de studii precedent), Israel (19,1%, în descreștere cu 9,5 p.p.), India (13,4%, 

în creștere cu 0,2 p.p.) și Ucraina (7,9%, în creștere cu 5,5 p.p.).[1] 

 În vederea analizei domeniilor mai atractive, dar și a constatării domeniilor prioritare de instruire, am 

prezentat în tabelul 2, situația studenților pe domenii generale de formare, precum și pe cicluri de 

studii(licență, master) pentru o perioadă de cinci ani. 

Conform datelor din tabelul 2, constatăm că numărul de studenți total pentru ambele cicluri de studii 

este în scădere, la unele specialități nu se mai face admitere de mai mulți ani, unele dispar cu totul. Cele mai 

atractive  domenii de studii  totuși rămîn  științe economice, urmate de drept, apoi științe ale educației. 

De menționat este creșterea numărului de cercetări științifice în domeniul științelor economice, dar și 

dezvoltarea infrastructurii instituționale pentru acest domeniu atît prin proiectele Naționale de Cercetare 

Științifică, cît și prin proiectele internaționale de creștere a capacității instituționale și de dezvoltare a 

potențialului științific de cercetare-inovare.  

Realizarea proiectelor internaționale cu succes se datorează Programului Erasmus +, care oferă 

instituțiilor de învățământ superior din Europa posibilitatea să stabilească parteneriate cu universitățile din 

afara Uniunii Europene și să demareze programe de mobilitate, programe de cooperare internațională pentru 

consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea profesională a personalului didactic în țări din afara 

spațiului European comun.[6] Mobilitățile se realizează datorită la instituționalizarea creditelor de studiu de 

tip ECTS (European Credit Transfer System) în toate universitățile, odată cu aderarea la învățământul de 

la Bologna din anul 2005. Aceste posibilități de mobilitate și dezvoltare a abilităților profesionale au fost 

posibele pentru Republica Moldova începînd cu anul 1994 cînd a aderat la programul Tempus. Astfel, din 

1994 până în 2013 au fost realizate 83 de proiecte (inclusiv pre-proiecte), în valoare totală 43 milioane euro. 

[5] 
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Tabelul 2. Studenți în instituțiile de învățămînt superior pe domenii generale de studiu, ani și cicluri 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova[2] 

 

Din noiembrie 2014 în sistemul educațional din Moldova a fost implementat noul Cod al Educației, 

care include următoarele priorități pentru învățământul superior: 

 autonomia universitară (financiară, academică și organizațională)  

 școlile doctorale 

 asigurarea calității și acreditarea instituțională  

 implementarea sistemului de diplome comune.  

Ca principalele provocări pentru universități sunt: 

 implementarea și dezvoltarea studiilor doctorale în cadrul Școlilor Doctorale 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
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 transferul de cunoștințe și tehnologie în instituțiile de învățământ superior 

 lobby și susținere 

 implementarea noilor abordări pentru studii 

 internaționalizare și programe comune.  

De la începutul procesului de implementare a noului Program pentru Educație al UE Erasmus+, din 

2004 și până la moment, aproximativ 6000 de studenți și cadre didactice au beneficiat de mobilități în cadrul 

Programului Erasmus+. [6] 
Aici vrem să specificăm rolul și impactul acestor proiecte europene pentru Universitatea „B. P. 

Hasdeu” din Cahul. Chiar dacă au fost implementate mai multe proiecte în cadrul acestei instituții, ne vom 

opri doar asupra celor proiecte care au avut un rol important pentru învățământul economic-antreprenorial, în 

special prin formarea infrastructurii necesare formării de competențe și abilități antreprenoriale, atît la 

studenți, cît și profesorii din această universitate. Vom menționa, pe scurt, cele mai recente proiecte, dar cu 

un impact mare. 

Un proiect care s-a încheiat recent și a avut un mare succes la nivel local, național și apreciat la nivel 

european, a fost proiectul PBLMD (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing 

Students’ Competitiveness and Employability). 

PBLMD a fost un proiect național ce a vizat consolidarea capacităților instituționale, și care a fost 

orientat spre îmbunătățirea calității metodelor de predare-învățare-evaluare și a programelor de studii 

superioare din Moldova, sporind în același timp, relevanța acestora pentru piața muncii și grupurile 

dezavantajate din societate. Proiectul a avut în structura sa componenta specială de mobilitate, în cadrul 

căreia studenții și personalul academic din Moldova au avut parte de mobilități și vizite de studiu la 

partenerii de proiect din UE pentru studii și formare. 
Proiectul a fost conceput, ca urmare a proiectului structural „Îmbunătățirea autonomiei universitare 

în Moldova” (EUniAM) finanțat de TEMPUS, care a identificat următoarele necesități de sistem: 

 Nevoia de predare bazată pe cercetare; 

 Nevoia de noi metodologii de predare; 

 Necesitatea unei calități îmbunătățite a predării; 

 Nevoia de expunere internațională a universităților; 

 Colaborarea cu mediul de afaceri. 

PBLMD a abordat aceste nevoi prin introducerea de metodologii și metode noi, inovatoare (pentru 

universitățile din Republica Moldova) de predare și învățare, cum ar fi Învățare bazată pe probleme (PBL), 

Învățare bazată pe investigație (EBL) și simulări, reproiectând 6 programe de studii superioare de licență, 

avînd la bază aceste metode, la 6 universități. 

Universitatea din Alborg (Danemarca) a fost aplicantul și coordonatorul principal al proiectului 

PBLMD. A fost format un consorțiu între 4 universități din Uniunea Europeană și 6 universități din 

Republica Moldova și 6 parteneri asociați din Moldova. 

Bugetul total al proiectului a constituit 1.544.760 euro, din care 657.275 euro reprezintă mobilitatea 

studenților și a personalului academic.[8] 

Echipa instituțională a proiectului a fost constituită din 6 membri. Ca program de bază pentru 

perfecționare și dezvoltare curriculară a fost programul „Business și administrare”, respectiv, în vederea 

dezvoltării acestui program, au fost realizate mai multe instruiri/formări ale cadrelor didactice care predau în 

cadrul acestui program. Instruirile au fost realizate în cadrul instituției de învățământ la care au avut ocazia 

să participe și profesorii de la alte programe de studii din cadrul Facultății de Economie, Inginerie și Științe 

Aplicate, în alte instituții ale țării, dar și în instituțiile de învățământ din cadrul Uniunii Europene.  

 Instruiri realizate de către partenerii EU în cadrul Universității Tehnice din Moldova, Academiei de 

Studii  Economice din Moldova, dar și în cadrul USC -  circa 30 persoane de la Facultatea de 

Economie, Inginerie și Științe Aplicate; 

 Vizite de studiu  realizate la partenerii din UE: 

 Universitatea din Gloucestershire (Anglia) - 2 persoane; 

 Vizita  rectorilor și prorectorilor la Universitatea din Aalborg și Copenhaga – 2 persoane; 

 Univeristatea din SIEGEN (Germania)  – 2 persoane; 

  Universitatea Tehnică Regală din Stockholm (KTH) (Suedia)  – 2 persoane.  

 Mobilități academice ale cadrelor didactice: 

 Universitatea din Aalborg (Danemarca) -  7 persoane (decan, șefi de departamente, lectori); 
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 Universitatea din Gloucestershire (Anglia) – 6 persoane; 

 Universitatea Tehnică Regală din Stockholm (KTH) (Suedia)  – 2 persoane  

În urma realizării acestui proiect au fost obținute următoarele facilități pentru profesorii și studenții 

universității, care au dezvoltat infrastructura instituțională: 

- 2 săli lingvistice cu tot echipamentul și software necesar pentru predarea limbilor moderne; 

- 2 săli de clasă - renovate și dotate cu echipament PBLMD, fiecare dintre ele cuprinzând: 1 Smartboard cu 

proiector multimedia, 1 Smart TV, 2 table de perete, 1 tablă rotativă, mobilier (mese ș i scaune) pentru 20 

persoane; 

- 4 săli de clasă echipate cu Smart Board și proiector multimedia 

- Software: Adobe Connect. 

PBLMD a fost un proiect cu o durată inițială de trei ani finanțat cu sprijinul Uniunii Europene în 

cadrul programului Erasmus+. Perioada proiectului: 15 octombrie 2015 - 14 octombrie 2019. 

Un alt proiect cu o amprentă semnificativă pentru învățămîntul superior economic din Zona de Sud a 

țării este proiectul cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ - ReSTART (Reinforce 

entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education 

in MOLDOVA), proiect implementat în cadrul acțiunii KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune 

practici. Consolidarea capacităților în învățământul superior. Durata de realizare a proiectului a 

fost 15/10/2017 – 14/10/2020. Aplicantul și  coordonatorul acestui proiect a fost  Universitatea Politehnica 

din București, România. 
La sfîrșitul anului 2017, în luna noiembrie, coordonatorul proiectului - Universitatea Politehnica din 

București, împreună cu alte două universități europene partenere - Universitatea ,,Angel Kanchev” din Ruse 

(Bulgaria), Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia)  și Agenția Universitară Francofonă (Romania), 

partener, pe de o parte și alte cinci instituții superioare de învățământ Republica Moldova - Academia de 

Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea de Stat ,,B. P. Hașdeu” din Cahul) au 

demarat activitățile. 

Acest proiect este orientat către programele de studii din domeniul: ,,Business și Administrare” și se 

referă la modernizarea curriculumului prin utilizarea diverselor metode moderne de predare-învățare-

evaluare a procesului educațional, a noilor abordări pedagogice și metodologice inovative cu utilizarea 

instrumentelor TIC. Prin conținutul proiectului, se vine cu mecanisme inovatoare de învățare digitalizată care 

să îmbogățească instrumentarul pedagogic și să susțină învățarea personalizată, în încercarea de a dota 

masteranzii și cadrele didactice din instituțiile superioare de învățământ partenere din Republica Moldova cu 

mix-ul corect de abilități antreprenoriale și digitale, prin implicarea activă a antreprenorilor locali, a 

asociațiilor profesionale, a societății civile și a organizațiilor guvernamentale. 

  Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul 

curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea 

experienței avansate în domeniu. 

 O componentă structurală a proiectului au fost sesiunile de instruiri în Universitățile europene 

partenere - Universitatea Tehnică din Košice și Universitatea Politehnica din București, unde au participat 

membrii echipei de proiect, și nu numai, unde s-a discutat pe larg noile tendințe de digitalizare a procesului 

educațional, competențele necesare pentru utilizarea instrumentelor moderne de studiu. 

Pentru realizarea scopurilor și obiectivelor proiectului, au fost modernizate și dotate 4 săli cu 

echipament modern, ce ar da posibilitatea utilizării instrumentelor TIC în procesul educațional. 

Proiectul  european ,,ReSTART”, implementat în cadrul USC a permis modernizarea a 6 cursuri a 

cîte 5 credite fiecare, de la programul de studii superioare de Master – Antreprenoriat și administrarea 

afacerilor.[9] 
Un alt proiect, diferit de toate celelalte implementate, dar și cel mai recent, care se derulează în 

prezent, este proiectul MHELM (Moldova Higher Education Leadership and Management), cu număr de 

referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.  Demararea activităților a avut loc la sfîrșitul 

anului 2019, luna noiembrie, eveniment găzduit și coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Obiectivul major al acestui proiect este consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a 

managementului în instituțiile de învățământ superior din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului 

educațional, prin creșterea capacității de conducere și a capacității de gestionare. 

Obiectivele specifice propuse spre realizare în acest proiect sunt: 
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 Identificarea aplicabilității celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește 

proiectarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională, pentru a crește capacitatea de conducere și 

de gestionare a universităților din Republica Moldova; 

 Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat 

pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din Republica 

Moldova; 

 Instruirea personalului universităților din Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării 

managementului și leadershipului; 

 Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a leadershipului și 

managementului; 

 Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și 

managementului în universitățile din Moldova; 

 Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din Republica 

Moldova.[10] 

În vederea implementării acestui proiect cu success, a fost creat un consorțiu constituit din 7 

universități din Republica Moldova, 2 universități din Uniunea Europeană și entități guvernamentale, 

instituționale și de control, care au ca scop urmărirea realizării eficiente a acestui proiect(tabelul 3). 

Proiectul este preconizat pentru o durată de 3 ani, perioadă în care trebuie să fie instruiți circa 200 de 

persoane. 

 

Tabelul 3. Partenerii proiectului MHELM 

 
Sursa: elaborat de autori în baza datelor [10] 

 

Până în prezent în cadrul proiectului au fost realizate două mobilități a echipei proiectului în 

universitățile partenere din UE, instruirea formatorilor și două runde de instruiri a reprezentanților din 

echipele manageriale ale universităților partenere din țară. În fiecare universitate parteneră în proiect (din 

Republica Moldova) au fost dotate cîte o sală multimedia, dotată cu echipament modern și mobilier 

confortabil pentru realizarea training-ri și formări într-o atmosferă respectivă. 

 

Discuții 

Începînd cu anul 2005 (aderarea Republicii Moldova la procesul de Bologna) în cadrul 

învățămîntului  superor  din Republica Moldova au fost realizate mai multe schimbări și ajustări în vederea 

creării unui Spațiu Comun European al Învățămîntului Superior. Astfel, au fost luate mai multe măsuri 

privind racordarea învățămîntului  superior din țară la cerințele și standardele europene. Au fost aprobate mai 

multe acte normative, precum: Codul educației, Strategia educație, Plan cadru pentru învățămînt superior, 

Cadrul Național al Calificărilor, Sistemul național al creditelor transferabile, dar și un șir de regulamente ce 

reglementează funcționarea la un nivel înalt al întregului sistem educațional, și în special al învățămîntlui 

superior. Toate aceste reforme întreprinse, dar și multe altele care sînt în proces de realizare, se datorează 

unei strînse colaborări cu universitățile și instituțiile de resort din țările Uniunii Europene. Un aport 

considerabil la această reformare și dezvoltare este adus de proiectele Erasmus. 
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Vrem să menționăm că schimbări majore se atestă și în învățămînt economic. Datorită proiectelor 

europene și activităților Ministerului Educației și Cercetării, învățămîntul economic rămîne a fi unul din cele 

mai atractive domenii de studii pentru abiturienții liceelor și colegiilor. Dacă e să luăm exemplul celor trei 

proiecte implementate cu succes în cadrul Universității „B.P.Hasdeu”din Cahul, și anume PBLMD, 

ReSTART și MHELM, care au apropiat mai mult universitatea de mediul de afaceri și invers, au stabilit 

unele parteneriate și colaborări de succes. Pe lîngă faptul că toate aceste proiecte au îmbogățit puternic 

infrastructura universitară, ele au contribuit la dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului academic, 

prin modernizarea programelor de studii la ciclul I (licență) și ciclul II (master) au fost dezvoltate 

competențele antreprenoriale ale studenților și masteranzilor.  

Fiecare din aceste proiecte implementate are un specific al său dar și un aport deosebit. Dacă 

proiectul PBLMD se referă studenților de la ciclul I (licență) și dezvoltă abilitățile de identificare a 

problemelor la nivel de întreprinderi sau orice entitate, analiza acestor probleme și formularea de soluții bine 

argumentate și corect fundamentate economic, atunci proiectul ReSTART vizează studenții de la ciclul II 

(master). Acest proiect este dedicat celor care deja activează pentru a perfecționa abilitățile lor digitale și a 

dezvolta competențele antreprenoriale, astfel ca ei să înființeze și să gestioneze întreprinderi și entități 

competitive pe piață. Iar prin  proiectul MHELM se încearcă dezvoltarea abilităților și competenților de 

leader la personalul administrativ din cadrul Instituțiilor de Învățămînt Superior din Moldova. Pentru ca o 

entitate să fie competitivă ea trebuie să fie corect gestionată, iar gestionarea eficientă se realizează în speciale 

de conducători competitivi sau leaderi.  

Eficiența nu este, numai de cît, un indicator cantitativ, dar poate fi abordat și ca indicator calitativ. 

Tocmai acest sens termenul de eficiență îl are în acest articol. Eficiența proiectelor realizate poate fi urmărită 

prin angajabilitatea și succesul studenților – absolvenți ai programelor la care au fost implementate aceste 

proiecte, prin performanțele atinse de cadrele didactice care au format echipele de implementare a 

proiectelor, dar și prin dotarea și performanțele instituției de învățămînt superior. 

 

Concluzii 

Dezvoltare și perfecționarea învățămîntului superior din țară se datorează în mare parte proiectelor 

europene implementae în ultimii ani. Datorită acestor proiecte se implementează un șir de reforme la nivel de 

sistem, se dezvoltă programele de studii, crește calitatea învățămîntului, se dezvoltă infrastructura 

instituțională.  

Constatăm un aport considerabil al proiectelor ERASMUS+, implementate în cadrul Universității 

„B.P.Hasdeu”din Cahul, care au permis dezvoltarea instituțională, perfecționarea metodelor de predare-

evaluare în cadrul învățămîntului economic regional, au permis stabilirea unor parteneriate și colaborări cu 

mediul de afaceri, cu organizațiile și instituțiile de stat, ceea ce a favorizat pregătirea cadrelor calificate și 

competente pe piața muncii regională și națională. 
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Rezumat. În lucrare s-a studiat eficacitatea utilizării unor antioxidanți - α-tocoferol, n-octil galat, 

acid L-ascorbic 6-palmitat și extractul de matcha (ceai verde) ca inhibitori ai oxidării uleiului din 

semințelor de struguri, nuci, germeni de porumb. Oxidarea a fost studiată în regim forțat timp de 700 ore 

prin adăugarea de peroxid de hidrogen și ioni Cu2+. Progresul oxidării lipidelor a fost evaluat prin 

determinarea valorii indicelui de peroxidului și conţinutului de diene și triene conjugate. Au fost identificate 

o serie de produse secundare ale oxidării lipidelor: hexanal, octanal și hidroxi-nonadienal. Rezultatele 

acestui studiu arată că probele de ulei cu adaos de antioxidanți prezintă valori de oxidare considerabil mai 

mici în comparație cu proba de control. Mai eficientă s-a constatat acțiunea acidului L-ascorbic 6-palmitat 

și n-octil galat, concentrațiile optime - 0,1%. 

Cuvinte cheie: uleiuri vegetale, oxidare, antioxidanţi 

 

Abstract: The present study aimed to investigate the effectiveness of the use of some antioxidants - 

α-tocopherol, n-octyl gallate, L-ascorbic acid 6-palmitate and matcha extract (green tea) as inhibitors of 

grape seeds, walnuts and corn germ oils oxidation. The oxidation was studied in forced regime during 700 h, 

by the addition of hydrogen peroxide and Cu2+ ions. The progress of lipid oxidation was evaluated by 

measuring the peroxide value and conjugated dienes and trienes. A series of secondary products of the lipid 

oxidation were identified: hexanal, octanal and hydroxy-nonadienal. The results of this study show that the 

oil samples with the addition of antioxidants show considerably lower oxidation values compared to the 

control sample. More effective was the action of L-ascorbic acid 6-palmitate and n-octyl gallate, the 

optimum concentrations – 0,1%. 

Key words: vegetable oils, oxidation, antioxidants 
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Introducere  

Oxidarea lipidelor este una dintre cauzele majore ale scăderii valorii nutriționale a alimentelor, 

limitând durata lor de valabilitate. Acest fenomen duce la modificarea calității nutriționale și organoleptice 

ale uleiurilor. Consumul de metaboliți ai degradării oxidative a lipidelor este cauza stresului oxidativ al 

corpului uman și, respectiv, provoacă condiții morbide multiple pentru sănătatea umană [1]. 

Stabilitatea oxidativă a uleiurilor este rezistența la oxidare în timpul procesării și depozitării [2]. 

Rezistența la oxidare poate fi exprimată ca perioada de timp necesară pentru a atinge punctul critic de 

oxidare, indiferent dacă este vorba de o schimbare senzorială sau de o accelerare bruscă a procesului oxidativ 

[3].  Stabilitatea oxidativă este un indicator important pentru a determina calitatea uleiului și durata de 

valabilitate deoarece compușii cu masă moleculară scăzută sunt produși în timpul oxidării. 

Ratele de formare a radicalului lipidic peroxidic și a hidroperoxidului depind doar de disponibilitatea 

oxigenului și temperatură [4]. În rezultatul interacţiunii radicalilor, se produc specii non-radicale și reacția se 

oprește. Produsele primare de oxidare, hidroperoxizii lipidici, sunt relativ stabile la temperatura camerei și în 

absența metalelor. Cu toate acestea, în prezența metalelor sau la temperaturi ridicate, acestea sunt ușor 

descompuse cu formarea ulterioară a aldehidelor, cetonelor, acizilor, esterilor, alcoolilor și hidrocarburilor cu 

lanț scurt [5]. 

În alimente oxidarea lipidelor reprezintă un proces, format dintr-un şir de etape, fiind influenţat de 

structura chimică a acizilor graşi nesaturaţi, starea fizică a lor (lichidă sau solidă), prezenţa sub o formă sau 

alta a unor prooxidanţi anorganici sau organici, pre-existenţa unor radicali liberi, existenţa lipazelor, 

cantitatea şi calitatea  substanţelor cu rol antioxidant din aliment, modul de procesare a alimentului, modul 

de ambalare şi condiţiile de depozitare a alimentului [6].  

Stoparea sau inhibarea procesului de autooxidare a lipidelor are o importanţă practică pentru diferite 

aplicaţii industriale, în special pentru industria alimentară. Una din cele mai raţionale metode de inhibiţie a 

autooxidării lipidelor este folosirea unor antioxidanţi naturali accesibili, relativ ieftini, care nu afectează 

sănătatea potenţialilor consumatori. 

În scopul studierii şi selectării unor antioxidanţi potenţial utili pentru inhibiţia procesului oxidativ a 

fost necesar de a studia mecanismul şi cinetica procesului de autooxidare a lipidelor, înfluienţa diferitor 

factori asupra cineticii procesului, atât în lipsa cât şi în prezenţa unor antioxidanţi. 

Aferent prezentei lucrări, mecanismul procesului de oxidare a lipidelor a fost subiect al unor studii anterioare 

în cadrul Universității Tehnice din Moldova cât şi în alte laboratoare dotate în acest scop [1, 7-14]. 

 

Metodologia cercetării  

Obiectul studiului este reprezentat de uleiuri nerafinate din semințe de struguri, nucă și germeni de 

porumb, obținute prin presare la rece. Probele de uleiuri analizate cu masa 50 gr, ce conțineau  diferite 

concentrații de H2O2 și Cu2+ au fost  plasate în vase închise ermetic. Periodic, timp de 700 ore au fost extrase 

probe cu masa de 1 gr pentru determinarea indicelui de peroxid (IP), care a fost determinat prin metoda 

clasică în conformitate cu cerințele - GOST 26593-85- Uleiuri vegetale [15]. 

 

Diene şi triene conjugate 

La etapele inițiale ale reacției radicalice autocatalitice de oxidare a lipidelor se modifică poziția 

legăturilor duble a acizilor grași nesaturați. Aceste modificări pot fi investigate prin metoda 

spectrofotometrică, măsurându-se absorbanţa la 232 și 270  nm, astfel monitorizând formarea dienelor  şi 

trienelor conjugate în acizii grași polinesaturaţi [16]. 

Pentru dozarea dienelor şi trienelor conjugate sau cântărit 0,01 gr. de probă analizată şi transferată 

într-un balon cotata de 25 ml. Proba a fost adusă până la cotă cu hexan și minuțios agitată.  S-a determinat 

absorbanţa soluției la 232 şi 270  nm utilizând cuva de cuarț 10x10 mm. Conținutul dienelor şi trienelor 

conjugate a fost calculate conform ecuațiilor: 

CCD/CT = A232/270/(l) 

CD/CT = (CCD/CT  (2,5104)) / W 

CCD/CT – concentrația diene/ triene, mmol/ml; 

W– masa probei analizate, gr; 

l – lăţimea cuvei, 1 cm; 

A232/270 – densitatea optică a soluţiei analizate la 232/270 nm.; 
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 – coeficientul molar de absorbţie a hidropiroxidului acidului linoleic (2,5104 M-1 cm-1). 

Studierea procesul de inhibare a oxidării uleiurilor a fost realizat sub acțiunea  următorilor inhibitori: 

-tocoferolul, galatul de n-octil, 6-palmitatul acidului L-ascorbic şi extractul de matcha (ceai verde). 

 

Calculul indicelui de peroxid  

Valoarea IP a fost determinată prin metoda volumetrică [16], iar rezultatele obținute au fost calculate 

după formula  

 

 
unde: 

V1 – volum 0,01 N soluție de tiosulfat de sodiu consumat pentru titrarea substanței analizate, ml; 

V2 – cantitatea de soluție de tiosulfat de sodiu 0,01 N utilizată pentru titrare în experimentul de control, 

ml; 

m – masa probei analizate, g; 

Ntios – normalitatea soluției de tiosulfat de sodiu (0,01 N). 

 

Dozarea compușilor volatili ai oxidării lipidelor 

Determinarea conţinutului compușilor volatili rezltaţi la oxidarea lipidelor a fost efectuată prin 

metoda GC/MS, utilizând Shimadzu GCMS-QP2010 Plus. Pentru injectarea probelor a fost utilizat sistemul 

automat tridimensional AOC-5000 (GCMS-QP2010 PlusxAOC-5000).  

 

Rezultate  

A fost analizat procesul de oxidare accelerată a uleiurilor în prezenţa peroxidului de hidrogen şi a 

ionilor de cupru. 

 

 
Figura 1. Variaţia valorii indicelui de peroxid în funcţie de timp 

(Ulei din seminţe de struguri + [H2O2]=10-3 mol/l, [Cu2+]=10-3 mol/l) 

(Ulei de porumb + [H2O2]=10-3 mol/l, [Cu2+]=10-3 mol/l) 

(Ulei din miez de nuc + [H2O2]=10-3 mol/l, [Cu2+]=10-3 mol/l) 

 

S-a constatat că procesul de oxidare forțată a uleiurilor din semințe de struguri, nucă și germeni de 

porumb se epuizează în aproximativ 600 de ore. 

Cea mai probabilă cale de descompunere a hidroperoxidului este un clivaj homolitic între oxigen și 

legătura de oxigen, în care sunt produși radicali alcoxi și hidroxi. Radicalul alcoxi suferă apoi β-scisiunea 

homolitică a legăturii carbon-carbon și produce compuși oxo și radicali alchil saturați sau nesaturați. După 

rearanjarea electronică, adăugarea radicalului hidroxil sau transferul de hidrogen, ultimii produși secundari 

de oxidare a lipidelor sunt în mare parte aldehide cu greutate moleculară mică, cetone, alcooli și hidrocarburi 

cu lanț scurt etc.  

Majoritatea produșilor de descompunere ai hidroperoxizilor sunt responsabili pentru aroma râncedă 

din uleiul comestibil oxidat. Compușii carbonil alifatici au o influență mai mare asupra aromei uleiului 

oxidat datorită valorilor lor scăzute.  
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Prin metode spectrofotometrice de analiză au fost identificați produși ai oxidării lipidice în uleiurile 

vegetale: hexanal, octanal și hidroxi-nonadienal. A fost urmărită intensitatea formării acestor compuși pe 

parcursul procesului de oxidare forțată pentru o perioada de 48 ore.  

 

Tabelul 1. Caracteristica aldehidelor determinate 

Aldehide 
Masa molară, 

g/mol 
Formula chimică Calea de formare RT 

Hexanal 100 C6H12O Trunchiere 2.89 

Octenal 128 C8H16O Trunchiere 4.65 

Hydroxy-nonadienal 154 C9H14O2 Trunchiere,  

adiţia OH 

3.13 

 

Oxidarea lipidelor, în special a uleiurilor care au în structura lor acizi grași nesăturați conduc la 

formarea unui șir larg de compuși aldehidici. În acest context, în continuare au fost studiați produșii de 

reacție ai oxidării uleiului vegetal și anume: hexanal, octenal și hidroxi-nonenal. 

 

 

 
Figura 2. Dinamica formării hexanalului 

pentru uleiurile vegetale oxidate 

Figura 3. Dinamica formării octenalului pentru 

uleiurile vegetale oxidate 

  

 
Figura 4. Dinamica formării hidroxi-nonenalului pentru uleiurile vegetale oxidate 

 

Analizând dinamica formării hexanalului pe parcursul oxidării uleiurilor observăm că hexanalul 

format în urma oxidării lipidelor din uleiul de struguri are o evoluție constantă pe tot parcursul celor 48 ore. 

Valorile inițiale la 0 ore de oxidare valorile sunt considerabil mai joase, care pe parcursul a 24 ore atestă o 

creștere esențială a conținutului de hexanal format atât pentru uleiul de struguri cât și pentru uleiul de nuci și 

porumb (Fig. 2). 

Analizând evoluția formării octanalului pe parcursul oxidării lipidelor din uleiurile vegetale oxidate, 

observăm că la 0h de oxidare conținutul de octanal format este mai mare pentru uleiul de struguri în 

comparație cu celelate probe. După 48 ore de oxidare se atestă o  creștere esențială a cantității de octanal 

pentru lipidele din uleiurile de nuci și porumb și o valoare neesențial mai mică pentru uleiul de struguri (Fig. 

3).  
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Compusul hidroxi-nonenal reprezintă un produs mutagenic și citotoxic al oxidării acidului linoleic. 

Evoluția acestui compus format în urma oxidării lipidelor din uleiuri  atestă o creștere stabilă pe toată 

perioada de expunere la temperaturi ridicate. Creșterea conținutului de HNE în cazul lipidelor din uleiul de 

struguri atestă o evoluție considerabilă în primele 12 ore de expunere la temperaturi ridicate. După 24 ore de 

expunere se atestă o scădere ușoară a conținutului de HNE ceea ce poate fi explicat prin degradarea 

ulterioară a aldehidelor și formarea unor noi compuși datorită temperaturilor ridicate (Fig. 4). 

Pentru monitorizarea procesului de oxidare a lipidelor  s-a determinat absorbanţa uleiurilor cercetate 

la 232/270 nm (Fig. 5).  

 
Figura 5. Dependența absorbantei UV uleiului de semințe oxidat/ neoxidat  în funcție de lungimea de 

undă (solvent – hexan, ---unoxidized oil,  ---oxidized oil)  
 

Creșterea valorilor absorbantei la  aceste lungimi de undă demonstrează  oxidarea accelerată a 

uleiurilor, ce se exprimă prin acumularea cantității de diene şi triene conjugate (Tab. 2). Astfel,  în uleiul din 

semințe de struguri conținutul de diene conjugate a crescut de 2,26 ori, iar cel al trienelor conjugate de 1,58 

ori; În uleiul de miez de nucă valorile respective s-au majorat de 3,63 și 1,53 ori. Cele mai pronunțate 

modificări au fost înregistrate în uleiul din germeni de porumb, unde conținutul de diene conjugate a crescut 

de 4,52, iar cel de triene de  80,0 ori. 

 

Tabelul 2. Conținutul dienelor şi trienelor conjugate în uleiurile oxidate şi neoxidate din semințe de 

struguri, nucă şi germeni de porumb 

 Ulei din seminţe de struguri Ulei din miez de nucă Ulei din germeni de porumb 

Diene 

conjugate 

proba „0”, 

mmol/ml 

46,25 proba „0”, 

mmol/ml 

24,88 proba „0”, 

mmol/ml 

15,41 

proba oxidată, 

mmol/ml 

104,85 proba oxidată, 

mmol/ml 

90,48 proba oxidată, 

mmol/ml 

69.98 

Triene 

conjugate 

proba „0”, 

mmol/ml 

39,8 proba „0”, 

mmol/ml 

8,77 proba „0”, 

mmol/ml 

0,179 

proba oxidată, 

mmol/ml 

62,87 proba oxidată, 

mmol/ml 

13,4 proba oxidată, 

mmol/ml 

14,32 

 

La studierea procesul de inhibare a oxidării uleiurilor s-a analizat acțiunea  -tocoferolului, n-octyl 

galatului, L-ascorbic acid 6-palmitate şi extractului de matcha (ceai verde). 

În rezultatul analizei acțiunii antioxidanților asupra  uleiurilor cercetate s-a stabilit, că cei mai 

eficienți inhibatori al oxidării sunt n-octil galatul şi 6-palmitatul acidului L-ascorbic.  O acțiune mai puțin 

evidențiată  s-a depistat la -tocoferol şi extractul de matcha (ceai verde) (Fig. 6).       
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Figura 6. Oxidarea uleiului de struguri în prezența H2O2 şi antioxidanților: 6-palmitatul acidului L-

ascorbic (0,1%); galat de n-octil (0,1%); -tocoferol (1%); extract de matcha (1%). 

(  oil + [H2O2]=103 mol/l;     oil + [H2O2]=103 mol/l + LAAP;    oil + [H2O2]=103 mol/l + 

Matcha;       oil + [H2O2]=103 mol/l + OcGA;       oil + [H2O2]=103 mol/l + -tocopherol) 

 

Concluzii  

S-a constatat că probele de ulei cu adaos de antioxidanți atestă valori considerabil mai scăzute 

comparativ cu proba de ulei oxidat, ceea ce se explică prin încetinirea procesului de formare a produșilor 

oxidării lipidice: peroxizi și hidroperoxizi. 

Capacitatea antioxidanților (acizi fenolici, carotenoide, vitamine) de a preveni oxidarea lipidelor este 

legată, fără îndoială, de caracteristicile lor structurale, în special de numărul de grupe funcționale cu 

eficacitate mare. Grupările OH sunt considerate substituenți cu capacitate mare de donare de electroni. Pe 

lângă număr, poziția pe inelele fenolice, precum și legăturile de hidrogen intramoleculare joacă un rol 

important în performanța lor antioxidantă [17]. 
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Rezumat: Procedeul procesării primare a strugurilor negri în ramura vitivinicolă şi cea de 

conserve are scop  mecanizarea procesului de extracţie a culorii din strugurii întregi până la fermentarea 

mustului pentru obţinerea diferitor tipuri de suc şi vin. Se rezolvă: simplificarea schemei şi crearea liniei 

tehnologice universale pentru suc - vin cu însușiri igienice sporite şi cheltueli reduse. Strugurii întregi 

receptaţi în buncher-presă sunt trataţi cu soluţie de 0,2 % SO2, calda 45-55 0C  timp de 7-15 min, 

recuperarea ei pentru alte loturi de materie primă. Strugurii decontaminati sunt trataţi termic (selectiv 

pielița) timp de 5-10 min cu must fierbinte +70-75 0C, urmează ciclul unu de presare hidraulică 

(pneumatică) cu separarea sucului roșu dietic pigmentat și depozitarea. Restul masei în buncher-presă se 

dozează  pirosulfit de potasiu în ansamblu cu acid dihidroxifumaric şi cu must fierbinte + 50 0C timp de 10 

min pentru extracţia finală:  antociani - SBA, răcirea ei la + 25 0C, presarea a doua cu selectarea fracţiunii 

de must și  fermentarea pentru prepararea vinului roșu. 

Cuvinte cheie: struguri, buncher-pres, must  vin, factori, antociani, culoare. 

 

Abstract: The process of primary processing of black grapes in the wine and canning branch, 

namely, to the mechanization of the process extraction of the color from whole grapes to the must 

fermentation in order to obtain different types of juice and wine. To be solved: simplifying the scheme and 

creating the universal technological line for juice - wine with increased hygienic properties and low costs. 

The whole grapes received in the buncher-press are treated with 0,2 % SO2 solution, warm 45-55 0C for 7-15 

min, recovering it for other batches of raw material. The decontaminated grapes are heat treated (selectively 

the skin) for 5-10 min with hot must + 70-75 0C,  followed by a cycle one of hydraulic (pneumatic) press with 

the separation of the red dietary pigmented juice  and storage. The rest of the mass in the bunker-press is 
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dosed of potassium pyrosulphite as a whole with  dihydroxyfumaric acid of ash from the vine strings and 

with hot must + 50 0C for 10 min for extraction: anthocyanins - SBA, cooling it to + 25 0C, second pressing 

with the selection of the must, aimed at fermentation for the preparation of red wine. 

Key words: grapes, juice, wines, pressure, anthocyanins, colour.  

 

 

Întroducere  

Categoria băuturilor de culoare roze și roșii ocupâ tot mai mult piaţa mondială, tеhnologia producerii 

sucurilor-vinurilor se perfecţionează continuu, unele poartă denumire de origine protejată DOP [1; 3].  În 

unele țări s-a făcut salt considerabil în ce privește studiul soiurilor roșii, procesarea lor cu extracția mai 

bogată de substante biologic active (SBA). Au fost abordate problemele privind culoarea standardă, gradul 

oxidării, alegerea materiei prime, asigurarea tehnică la prelucrarea strugurilor etc [2; 4; 7].  

Producătorii din R. Moldova asigură piaţa cu volum redus de suc roșu și vin roze, dar odată cu 

lărgirea sortimentului soiurilor de struguri roşii de selecție nouă, devin necesare investigaţii privind utilizarea 

lor, inovarea schemelor de procesare mai ieftine. Din metodele cunoscute la etapa prelucrării primare 

evidenţiem doua scheme tehnologice realizate în variante: 1). struguri roşii întregi - direcționați: la presarea 

directă;  la încălzirea cu aburi, must sau vin (metoda Dubaquie, Ferre) sau la maceraţia carbonică (metoda 

Flanzy); 2). strugurii zdrobiţi, mustuiala lor se îndreaptă: la maceraţie de scurtă durată, la criomaceraţie 

specială, enzimatică, carbonică sau termomacerație  [5; 6].  

Încercări de felul acesta, conform schemelor şi variantelor au dat rezultate apreciabile [7; 8; 9]. 

Experimentele executate corespunzător schemelor enumerate asigură garanţia culorii, aromei, armoniei 

gustative, extractivităţii şi compoziţiei chimice necesare sucului roșu și vinului roze. Faptul că substanţele 

fenolice sunt capabile să lege ionii: metale, bisulfit, fracţiuni organice, formând săruri în dependenţă de 

nivelul pH, de prezenţa oxigenului şi o-polifenoloxidezei și în semifabricat se acumuleaza chinoni, produse 

intermediare (polipeptide) care determină nuanţele şi tonalitatea cromatică a produsului, ne pune în gardă. 

În prealabil s-a studiat procesul difuziei la contactul fazei lichide cu cea solidă și factorii de care 

depind indicii cromatici şi calitatea băuturilor [7, 9]: gradul zdrobirii materiei prime, temperatură, durata 

procesului şi intensitatea agitărilor. Scopul prezentului studiu este alegerea regimului tehnologic raţional în 

baza încercărilor de preparare a sucului și vinului roze (roșu) după metoda de  prelucrare directă a strugurilor 

întregi cu bace negre fiind o tehnologie progresivă – procesarea termică selectivă (PTS). 

 

Metodologia cercetării 

Experienţele cu PTS au fost realizate în condiţii de microvinificaţie a zonei de Centru la 3 variante 

din aceeaşi partidă de struguri (Negru de Ialoveni) cu menţinerea celorlalţi factori la nivel similar [7], 

recoltaţi la zaharitatea de 19-21 %. Strugurii întregi au fost tratați termic după următoarele 3 scheme - cu suc 

fierbinte la temperaturi: 1). 40 0C;  2).  60 0C și 3). 80 0C. După racirea la 35 0C  incepea presarea directă, 

conform schemei, mustul - limpezit cu bentonită (0,5 g/l), sterilizat și conservat în borcane de 0,9 l, iar 

fracțiunea ramasă era îndreptată la tratare adăugătoare cu suc (vin, ) și presare finală, iar mustul – la 

fermentare  până la vin brut sec. Mostrele căpătate s-au analizat, ca martor a servit probe obișnuite de suc. 

Palitra lor cromatică a fost analizată la fotocolorimetru şi la spectrofotometru după metodici confirmate: 

suma compuşilor fenolici - F (Seider-Datunaşvili), conţinutul de antociani – A (G.Valuico), leicoantociani - 

L (Boiarski-Ivaniutin), intensitatea culorii - I (Glories) şi tonalitatea - T (OIV), raportul leicoantociani / 

antociani – L/A (Ribereau-Gayon) și raportul antociani / compuşi fenolici – A/F (Şolţ) [4; 6; 8].  

În continuare s-au îndeplinit experienţe privitor la obținerea mustului extractiv prin contactarea 

acestuia cu sedimente de drojdie seci proaspete și sănătoase ca viitor material de cupajare la corectarea 

extractului și aromei. Tot la nivel de must a fost încercată tehnologia dezacidifierii la acele loturi care au 

aciditate titrabilă (peste 10 g/l), excesivă [10; 11].   

 

Rezultate   
Strugurii întregi, conform PTS, preventiv s-au tratat cu soluţie de 0,2 % SO2, fierbite 45-55 0C  timp 

de 7-15 min, fiind recuperată pentru alte loturi de materie primă, astfel ca s-a atins un nivel redus bio-

contaminant pentru viitoare producție, care de-facto, rămâne să fie precizat și calculat. În continuare, 

strugurii s-au tratat cu suc fierbinte, după cele 3 scheme amintite. Datele prezentate din must (tabel 1) 
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demonstrează la primele două scheme extracția componentelor apropiate una de alta și minimale. Mai 

aproape de standarde este a 3-a schemă, la care timpul a înfruntat fenomenul isterezei. Intensitatea culorii, 

conţinutul de leicoantoceani şi substanţe fenolice ale mustului în regim 80 / 20 sunt net-superioare 

comparativ cu primele două scheme și martorul. Rezultatele obținute la PTS concordează cu datele din 

literatura de specialitate: J.Ribereau-Gayon, 1976; E. Şoliţ, 1987; M. Castino, 1988; G.Masson, 2001; 

C.Flanzy, 2004 şi alţii, care au procesat la fel strugurii roșii pentru vin  [4; 5; 6].  . 

 

Tabelul 1. Compoziţia chimică şi calitatea suc-vin roșu (roze), pregătite după diverse scheme PTS 

Indicii 

fizico - chimici 

S  c  h  e  m  e:  1; 2; 3 

presare 

directă, 

martor 

t= 40 0C   t= 60 0C   t= 80 0C   

10 min 20 min 10 min 20 min 10 min 20 min 

Extract nereducător, g/dm3 

Concentraţia în masă a : 

- acizilor titrabili, g/dm3 

- substanţelor fenolice (F),g/dm3 

- leicoantocianilor(L), mg/dm3 

- antocianilor (A), mg/dm3 

Raportul L/A                        

Raportul A/F x 100, % 

Intensitatea culorii (I), 1mm    

Tonalitate (T) 

I.P.=[(D520 - D420) / D420] x100,%                              

Nota degustației, puncte, 10 

19,1 

 

8,4 

0,45 

85,0 

15,0 

5,66 

3,33 

0,33 

0,32 

150,0 

7,8 

22 

 

8,6 

0,7 

124,0 

56,0 

2,2 

8,0 

0,34 

0,4 

86,2 

8,1 

21 

8,7 

0,9 

140 

75 

1,86 

8,3 

0,37 

0,45 

76,1 

8,2 

24,3 

 

8,7 

1,1 

160,0 

190,0 

0,8 

17,2 

0,63 

0,52 

84,2 

8,2 

25 

8,8 

1,3 

180 

200 

0,9 

15,39 

0,7 

0,6 

81,0 

8,3 

26 

 

8,8 

1,3 

180,0 

220 

0,82 

16,9 

0,8 

0,9 

74,2 

8,4 

27 

 

8,9 

1,5 

210 

290 

0,72 

19,3 

9,86 

0,9 

70,2 

8,4 

 

În acelaş timp, constatăm că variantele schemelor 1 și 2 au conţinutul de antociani mult mai redus, 

prin urmare, raportul L/A şi indicele de polimerizare (I.P.) sunt excedenţi, iar nota degustaţiei - modestă. 

Evident, indicele A/F s-a dovedit a fi mult mai mic. Rezultatele analizei sucului primelor variante denotă că 

aceastea, după conţinutul de leicoantociani, substanţe fenolice şi colorante, nu corespund tipicitaţii unui suc 

roșu şi aceste scheme nu se acceptă. Aşadar, schema nr.3 cu tratare termică la 80 0C  a strugurilor cu 

selectarea mustului pentru suc roșu, apoi a mustului pentru vin roșu, în regimul descris vor da posibilitate de 

calculat următorii indici cromatici: densitatea optică, I-intensitatea, T-tonalitatea,  d – lungimea de undă, 

Pe – puritatea. 

 

Discuții 

Tratarea strugurilor întregi prin şoc termic la PTS cu presiune constantă se manifestă specific, 

temperatura creşte brusc la nivelul pieliţei (tp) şi întâzie (histereza) - în miez (tm), fapt care din punct de 

vedere tehnologic este convenabil, se păstrează produsul nativ, nu în ultimul rand, se ivesc priorităţi de 

economie a energiei, odată cu reducerea masei încălzite selectiv (pielița). Astfel, s-a calculat Indicele 

efectului selectiv – Sef   în dependenţă de temperatura iniţială -ti  conform formulei:  Sef = 100 – (tm – ti ) x 

100 / tp , %, indicele scade treptat între 6…12 min şi constituie 65 %. În acest timp se atestă  dizolvarea 

selectivă bună pentru antociani 220-290 mg/dm3 cu o difuzie selectivă de peste 40 %. 

Procesarea termică  selectivă – PTS a strugurilor cu bace negre permite majorarea temperaturii 

pieliţei, unde sunt concentrate până la 85 % de substanţe colorante şi aromatice până la nivelul de 60-70 °C, 

protejând în acelaşi timp pulpa fazei solide de temperaturi înalte (nu mai sus de 40-50°C), cu complexul ei de 

vitamine, aminoacizi și enzime necesare în procesele ulterioare de preparare a sucului sau de maturare a 

vinului. Are loc denaturarea protoplasmei şi dizolvare bună a pigmenţilor, intensificarea difuziei şi 

simplificarea procesului de presare şi majorare a randamentului de must.  

În acest scop s-a propus: instalaţia pentru blanşare cu aburi a strugurilor (metoda Diubachie); 

dispozitiv pentru termovinificare cu must fierbinte (metoda Ferre), încercată în acest experiment [5, 7]. S-a 

urmărit scopul preparării unui suc-vin roșu cu indici: d420 = 33 %, d520 = 62 %, I = 0,8, T = 0,5 și  = 625. 
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Un conţinut mai redus de cationi roşii o poate avea varianta trei, din cauza copigmentării şi asocierii 

dimerilor cu alţi componenţi (aldehide), să nu uităm de extragerea din pieliţă a carotinelor galbene, 

acumularea leicoantociani şi chinonilor prin oxidare. Culoarea concretă se formează din fracţiuni galbene- 

roşie-albastră., care-s în permanentă modificare, depinzând de tehnologie, prezenţa oxigenului, pH, metale, 

reductoni, alte componente organice active, luând în consideraţie de fiecare dată influenţa factorilor 

principali - temperatura, doza SO2, gradul agitărilor şi rezerva de substanţe colorate în struguri.  

Pe parcurs, au mai fost încercate și alte tehnologii legate de producerea mustului și sucului [8, 9, 11]:  

1- obținerea mustului extractiv; 2- reducerea în must a aciditățiie excesive; 3- prepararea mistelei de 

calitate superioară.  

1) Din mustuiala proaspătă a soiurilor de struguri, cu concentraţia zăharului 225 g/dm3  și aciditatea 

titrabilă 5 g/dm3 , prealabil sulfitată 75 mg/dm3, a fost separat musul-răvac, iar boștina a fost acidifiată 

prin adiționarea de acid tartric (5 g/kg) și sulfitată suplimentar până la 150 mg la kg. După omogenizare 

intensivă a fost macerată cu două agitări în decurs de 2 ore. În ea a fost întoarsă cu omogenizare toată 

cantitatea mustului-răvac, și după o macerare de 0,5 ore, din amestecul primit a fost separat prin 

scurgere și presare mustul de struguri extractiv, sulfitat suplimentar până la 180 mg/ dm3  și supus 

limpezirii statice. După separarea de precipitat a fost păstrat îndelungat în condiții semiaceptice, la 

temperatura de 4-6 0C, la care conținutul sinergic de acizi și dioxid de sulf a exlus fermentarea. Mustul 

extrctiv după păstrare e destinat și folosit în cupajuri la fabricarea oricărei băuturi, suc, vin spumos sau 

demiseci și demidulci. Folosirea mustului extractiv, primit conform metodei propuse, se caracterizează 

prin proprietăți organoleptice avansate, în special prin gust proaspăt și aromă fină de flori, miere și bace 

proaspete.  

2) Analiza cenușei primită la arderea coardelor anuale din tăierile în uscat a viței de vie, utilizată din punct 

de vedere chimic dîtorită proprietății alcaline, au dat posibilitatea folosirii acesteia în calitate de 

dezacidifiant în sucuri sau vinuri. În experimentele efectuate cenușa s-a caracterizat cu conținut, în 

mediu: 40 % - săruri de potasiu şi oxidul lui (calculat K2O), 20 % - săruri de calciu (calculat - CaO), 5 

% - săruri de magneziu (calculat - MgO), 4 % - săruri de sodiu (calculat - Na2O) și alte componente 

naturale, întâlnite în plante: - 3 % - sărurile cuprului (CuO), 1 % - sărurile  fierului (Fe2O3) şi alte 

elemente în micro cantităţi, precum - fosfaţi (P2O5), - sulfaţi şi - silicaţi. Astfel, componența acestei 

cenuși este apropiată de compoziţia chimică a cenușei mustului și, dătorită proprietății alcaline s-a 

propus ca dezacidifiant în alimentație [10]. Cenuşa viței de vie ca dezacidifiant în băuturi asigură efectul 

scontat și adecvat produsului fără mutație, ameliorează proprietăţile organoleptice a produsului finit, 

chiar cel ”ecologic”, în acelaşi timp, cenușa e deșeu disponibil în cantități considerabile. 

3) Mistela de calitate superioară a fost preparată din strugurii soiurilor albe și roșii cu zaharitatea 200-220 

g/dm3 şi aciditatea 8-10 g/dm3 , procesaţi cu dezciorchinare-zdrobire, macerarea termică la 40 0C a 

mustuielei timp de 16 h sau prin electroplazmoliza  boştinei, scurgere-presare, separarea mustului răvac 

şi cel de teasc. Mustul de presă refrigerat a fost filtrat grosier prin perlita, în continuare dozat cu maia de 

levuri (3-4 %) şi supus fermentării alcoolice cu obţinerea vinului sec materie primă pentru distilare.  

Distilatul special e pregătit în prealabil din vinul sec cu adaosul sedimentelor de drojdie (amestec 1:3), 

supus distilării cu separarea fracţiunilor frunte şi cozi. Fracţia medie a distilatului cu tăria 75 %v s-a 

ameliorat calitativ prin maturare cel puţin 1 an la temperaturi obişnuite în contact cu lemnul de stejar în 

raport 10:1. Talaşul a fost preventiv fărâmiţat (dimensiune 4…8 mm), tratat termic la t˚C= 110˚ timp de 12 

ore. Soluţia hidralcoolică în amestec cu lemnul Querqus robur se supune procesului maturării forţate  prin 

dozarea oxigenului câte 10 mg/dm3, odată în lună, omogenizare, distilatul utilizat pentru fabricarea mistelei. 

Mistela de calitate superioară s-a obţinut din mustul proaspăt limpezit răvac, adaosul de must concentrat 

(doza 5 %), asigurând astfel zaharitatea semifabricatului de 11,33 % și alcoolizarea cu distilatul special 

maturat până la tăria mistelei de 55 %v, fiind transmis la maturare adăugătoare cel puțin 0,5 ani la 

temperaturi obişnuite cu agitări odată pe lună, fără oxigenare, urmând să se utilizeze în cupajul vinurilor 

speciale, lichiorului sau băuturi aromatizate. 

 

Concluzii 

 Tratarea termică a strugurilor întregi  acţionează selectiv cca 80 % din celulele pieliţei în primele 10 

min, ce asigură difuzia de antociani în proporţie de 50 % din conţinutul iniţial; 

 Mustul obţinut prin metoda propusă conţine de 3-4 ori mai puţină burbă, este steril şi constituie 

randament de 1,5 ori mai mare, comparativ cu metode tradiţionale; 
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 Instalaţia VPG-50M propusă pentru tratament este mecanizată, înlocuieşte 4 unităţi tehnice din linia 

VPL şi este mai puţin costisitoare; 

 Metoda procesării termice selective (PTS) poate fi recomandat pentru producerea oricărui tip de suc-

vin, inclusiv şi la producerea vinurilor spumoase, speciale, pastorale etc. 

 Recomandăm regimul tehnologic PTS la strugurii întregi la parametrii 80 0C / 20 min; la fel,  

utilizarea variantelor inovaționale, precum prepararea sucului extractiv, reducerea acidității lui cu 

aditivi naturali – cenușa, sau alcoolizarea mustului pentru mistela de calitate ca noi oportunități în 

diversificarea producției. 
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Rezumat 

În ultimii ani, cantitatea de deșeuri agricole a crescut rapid în întreaga lume. Ca urmare, 

problemele de mediu și impacturile negative ale deșeurilor agricole sunt atrase din ce în ce mai mult în 

atenție. Prin urmare, este necesar să se adopte abordări adecvate pentru reducerea și reutilizarea deșeurilor 

agricole. 

Tratarea deșeurilor în industria vinului și alcoolului este problema actuală în Republica Moldova. 

În prezent, aproximativ 30 de distilerii naționale de alcool produc băuturi alcoolice și bioetanol 
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funcționează pe teritoriul țării. Volumele anuale ale producţiei şi acumulării deşeurilor lichide sunt 

considerabile. Se știe că în timpul producerii unui litru de spirt rectificat se formează 10-13 litri de deșeuri 

lichide (boabe de distilerie). 

Scopul cercetării științifice este de a examina avantajele și dezavantajele asociate fiecărei tehnici 

separat, împreună cu evaluarea parametrilor procesului care afectează eficiența generării produselor pe 

bază de bio. Cercetarea influenței substanțelor biologic active (esciniu, sclareol, mentol, botulină, tomatina, 

acid dihidroxifumaric) asupra procesului de fermentație alcoolică în condiții de laborator. Biomasa utilizată 

este deșeurile de la firma de producție de alcool etilic „GARMA GRUP” SRL . Se efectuează testarea unei 

serii de substanțe biologic active pentru a explora posibilul lor efect activator sau inhibitor asupra 

procesului de fermentație alcoolică. Creșterea concentrației de substanțe biologic active mai mare de 2 ml 

nu este rațională. 

Cuvinte cheie. biocombustibili și materiale, deșeuri alimentare, valorificare, componente cu 

valoare adăugată 

 

Abstract. In recent years, the quantity of agricultural waste has been rising rapidly all over the 

world. As a result, the environmental problems and negative impacts of agricultural waste are drawn more 

and more attention. Therefore, there is a need to adopt proper approaches to reduce and reuse agricultural 

waste. 

Waste treatment in the wine and alcohol industry is the current problem in the Republic of Moldova. 

Currently, about 30 national alcohol distilleries produce alcoholic beverages and bioethanol operate at the 

territory of country. The annual volumes of the production and accumulation of liquid wastes are 

considerable. It is known that 10-13 liters of liquid wastes (distillery grains) are formed during the 

production of one liter of rectified spirit.  

The aim of the scientifical research is to examine the associated advantages and drawbacks of each 

technique separately along with the assessment of process parameters affecting the efficiency of the 

generation of the bio-based products. Research of the influence of biological active substances ( aescinium, 

sclareol, menthol, botulin, tomatin, dihydroxyfumaric acid ) on the process of alcoholic fermentation in the 

laboratory conditions.  The biomass used is the waste from the ethyl alcohol production company “GARMA 

GRUP” SRL . The testing of a series of biologically active substances isperformed in order to explore their 

possible activating or inhibiting effect on the alcoholic fermentation process. The increase in of biologically 

active substances concentration higher than 2 ml is no rational. 

Key words: bio-fuels and materials, food wastes, valorization, value added components. 
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Rezumat. A fost cercetată influența unor factorii asupra dezalcalinizării produselor industriale din 

sticlă cu reagenți gazoși în câmpuri electromagnetice. Obiecte de cercetate: produsele industriale din sticlă 

(ambalaj, produse pentru menaj, sticlă de geam), reagenți gazoși (dioxidul de sulf, clorura și fluorura de 

hidrogen, difluordiclormetanul, difluorclormetanul  și amestecurile de gaze) și câmpuri electromagnetice 

(constant, variabil și în impuls). Procedeul de tratare al produselor din sticlă include acțiunea concomitentă 

a câmpului electromagnetic cu inducția de 0,05 - 0,25 T la  temperatura de  500 - 650 °C și acțiunea  

reagentului gazos cu un debit de 0,5 – 5,0 μmol/m2 al suprafeței sticlei. Experimentele au fost efectuate în 

condiții de laborator și de fabricare. În rezultatul tratării concomitente a produselor din sticlă cu câmp 

magnetic și dezalcalinizării cu reagenți gazoși, stabilitatea chimică a suprafeței sticlei crește de zeci de ori, 

rezistența mecanică - cu 30 - 50 %, stabilitatea termică  și microduritatea - cu 10 - 15 %. 

Cuvinte cheie: produse industriale din sticlă, tratare, câmp electromagnetic, reagent gazos, 

proprietate fizico-chimică. 

 

Abstract. The authors of the article studied the influence of some factors on dealkalization of 

industrial glassware with gaseous reagents in electromagnetic fields. The objects of investigation are: 

industrial glassware (containers, assorted glassware, sheet glass samples), gaseous reagents (sulfur dioxide, 

hydrogen fluoride and chloride, difluorochloromethane, difluorochloromethane and gas mixtures) and 

electromagnetic fields (constant, variable and impulse). The procedure of glassware treatment provides for a 

simultaneous action of electromagnetic field with an induction of 0.05 - 0.25 T at a temperature of 500 - 650 

° C and action of gaseous reagent with a flow rate of 0.5 - 5.0 μmol / m2 on glass surface. The experiments 

have been carried out in laboratory and industrial conditions. Following the simultaneous treatment of 

glassware with magnetic field and dealkalization with gaseous reagents, the chemical stability of glass 

surface increases ten-fold, mechanical strength - by 30 – 50 %, thermal stability and microhardness - by 10 

– 15 %. 

Key words: industrial glassware, treatment, electromagnetic field, gaseous reagent, physico-

chemical property. 

 

 

Introducere  

O metodă simplă şi eficientă de sporire a stabilităţii chimice a suprafeţei sticlelor industriale este 

tratarea termochimică cu gaze acide. Esenţa acestei metode constă în dezalcalinizarea suprafeţei sticlei cu 

reagenți gazoși  şi în rezultat  se modifică structura şi compoziţia stratului superficial al ei. Modificarea 

suprafeţei sticlelor industriale cu gaze acide duce la mărirea stabilităţii chimice de zeci de ori, la fel creşte şi 

rezistenţa mecanică cu 20-30 %, microduritatea şi rezistenţa termică - cu 10-15 %. Pentru tratarea 

termochimică a produselor industriale din sticlă se utilizează dioxidul de sulf, clorură de hidrogen, derivaţi 

halogenaţi ai hidrocarburilor şi alţi reagenţi gazoşi [1, 2]. 

Dezavantajul principal al tratării termochimice cu reagenţi gazoşi este grosimea mică a stratului 

dezalcalinizat al sticlei. În dependenţă de regimul şi condiţiile de tratare termochimică grosimea stratului 
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dezalcalinizat  la sticlele industriale variează de la părţi de µm pînă la 1 µm. În procesul de fabricare, 

depozitare şi exploatare a produselor din sticlă stratul dezalcalinizat este uşor deteriorat, şi în rezultat se 

diminuează efectul în îmbunătățire a proprietăţile fizico-chimice [3].  

În baza experimentelor efectuate  am stabilit existenţa unei corelaţii strânse între grosimei stratului 

dezalcalinizat al sticlei cu reagenţi gazoşi, proprietăţile fizico-chimice, compoziţia şi structura stratului 

superficial. Din rezultetele obținute rezultă că îmbunătăţirea maximă a proprietăţilor sticlei se asigură la 

grosimea maximă a stratului dezalcalinizat şi gradul lui de dezalcalinizare [2]. 

În cercetările noastre a fost înaintată ipoteza: cu cât mai mare este intensitatea dezalcalinizării a 

sticlei, cu atât mai mare se obține efectul în îmbunătățirea proprietăţilor fizico-chimice ale produselor 

industriale. Scopul lucrării constă în cercetatea influenței tratării concomitente cu reagenți gazoși  și câmpuri 

electromagnetice asupra proprietăților  fizico-chimice ale produselor industriale din sticlă. 

 

Metodologia cercetării  

În calitate de  obiecte de cercetare  au fost utilizate: produse industriale din sticlă  cu destinaţie 

diferită: ambalajul din sticlă transparentă decolorată (butelii, borcane, flacoane) şi verde închisă (butelii), 

produsele pentru menaj din sticlă transparentă decolorată şi lăptoasă, probele din sticlă de geam; reagenți 

gazoși (dioxidul de sulf, clorura și fluorura de hidrogen, difluordiclormetanul, difluorclormetanul  și 

amestecurile de gaze) și câmpuri electromagnetice (constant, variabil și în impuls). Experimentele au fost 

efectuate în condiții de laborator și de fabricare. 

Principalele metode experimentale pentru cercetarea  mecanismului de interacţiune a straturilor 

superficiale ale sticlelor industriale cu destinaţie diferită cu reagenţi gazoși  și câmpuri electromagnetice: 

secţionarea cu soluţia de HF (elaborată în laboratorul nostru), fotometria în flacără, spectroscopia electronică 

pentru analiza chimică, spectroscopia de reflecţie în infraroşu, microscopia electronică, spectroscopia 

acustică a suprafeţei,  difractometria, derivatometria şi microduritatea.  

La prima etapă a experimentelor am determinat în procesul tehnologic de fabricare a ambalajului din 

sticlă următoarele locuri favorabile pentru tratarea termochimică a sticlei cu reagenţi gazoşi  și câmpuri 

electromagnetice: etapa suflării curate a produselor, măsuţele de răcire ale maşinilor automate, conveierul 

pentru transportarea ambalajului la recoacere şi cuptorul de recoacere. Din punct de vedere tehnic şi 

tehnologic mai convenabil este efectuarea experimentelor la următoarele etape în procesul tehnologic: 

răcirea buteliilor la măsuţele maşinilor automate şi transportarea ambalajului la recoacere. 

Pentru produsele industriale din sticlă am determinat următoarele proprietăţi fizice şi chimice: 

stabilitatea la apă, rezistenţa la presiune interioară hidrostatică (RPIH), stabilitatea termică şi microduritatea. 

 

Rezultate 

Pentru mărirea intensității dezalcalinizării a sticlei am elaborat procedeu de tratare concomitentă a  

produselor industriale cu reagenți gazoși  și câmpuri electromagnetice, care este susținut cu brevet de 

invenție [4].  

 Obiectivul invenției constă în creșterea mai mare a stabilității chimice, rezistenței mecanice și 

microdurității  produselor din sticlă în comparație  cu mărirea acestor proprietăți prezentate în [5, 6].    

Procedeul de tratare al produselor din sticlă include acțiunea concomitentă a câmpului magnetic cu 

inducția de 0,05 - 0,25 T la  temperatura de 500 - 650 °C și consumul de reagent gazos pentru o butelie de 

0,5 – 5,0 ml. 

Experimentele au arătat, că cei mai eficienți reagenți gazoși utilizați pentru tratarea termochimică  a 

produselor din sticlă sunt: dioxidul de sulf, clorura și fluorura de hidrogen, difluordiclormetanul, 

difluorclormetanul  și amestecurile de gaze.  

În rezultatul tratării concomitente a produselor din sticlă cu câmp magnetic și dezalcalinizării cu 

reagenți gazoși, stabilitatea chimică a suprafeței sticlei crește de zeci de ori, rezistența mecanică cu        30 - 

40 %, stabilitatea termică şi microduritatea cu 10 - 20 %.  

Exemple. În experimente utilizăm butelii pentru sucuri din sticlă decolorată cu o capacitate de 0,5 

dm3 imediat după fasonare, adică atunci când transportăm în cuptorul de recoacere. Supunem  concomitent 

produsele din sticlă acțiunii  câmpului magnetic cu inducție de la 0,05 la 0,25 T la   temperatura sticlei de  

500 - 650 ° C și tratăm termochimic cu dioxid de sulf, difluorodiclorometan și un amestec din aceste gaze în 

raport volumetric de 1:1 cu consumul de gaz pentru o butelie de 2 ml. Pentru tratarea termomagnetică 

folosim  câmpul magnetic constant (CMC), variabil (CMV) și în impuls (CMI).  Atât buteliile din sticlă 
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tratate, cât și cele netratate le supunem regimului de recoacere. 

 Pentru  buteliile din sticlă stabilim  rezistența la RPIH și stabilitatea la apă în conformitate cu 

standardele în vigoare. Microduritatea o determinăm cu ajutorul microdurimetrului (sarcina de  încărcăre   pe  

penetratorul  piramidei din diamant  - 0,2 N). 

Efectul  unor regimuri de tratare cu câmpuri magnetice și a tratării  termochimice cu reagenți gazoși 

asupra stabilității la apă, rezistenței mecanice și microdurității buteliilor  este prezentat în tabel.   

Din datele prezentate în tabel  observăm  că  după tratarea termomagnetică la temperatura 600 °C, 

rezistența mecanică a buteliilor crește cu 10 – 25 %, microduritatea cu 5 - 10 %, iar  stabilitatea la apă nu se 

schimbă. În rezultatul tratării  termochimice a buteliilor  cu reagenți gazoși la temperatura   600 °C 

stabilitatea la apă a sticlei crește de câteva ori, rezistența mecanică și microduritatea  cu 5 - 10 %. 

  

Tabelul 1. Influența  tratării termomagnetice și  termochimice cu reagenți gazoși a buteliilor 

pentru sucuri cu  capacitatea de 0,5 dm3 asupra proprietăților lor 

 

Rezultate mai înalte obținem la  tratarea combinată a buteliilor. Inițial tratăm buteliile cu câmp 

magnetic la temperatura   600 °C și apoi tratăm  termochimic cu reagenți gazoși la temperatura  550 °C. 

Obținem o creștere stabilității la apă de zeci de ori, rezistenței mecanice a buteliilor cu  20 – 30 %, 

microdurității cu 10 - 15 %. 

Cea mai mare creștere, atât a stabilității la apă a buteliilor, cât și a proprietăților mecanice se obține 

atunci când tratăm aceste produse concomitent cu câmp magnetic la temperatura    600 °C și cu reagenți 

gazoși la temperatura  600 °C. După procedeu elaborat  crește stabilitatea la apă de zeci de ori, rezistența 

mecanică a buteliilor cu 30 – 40 % și  microduritatea cu 12 - 20 %.   

 

Discuții  

Îmbunătățirea proprietăților  buteliilor tratate concomitent cu câmp magnetic și cu reagenți gazoși 

este mai mare decât efectul sumar la tratarea separată  termomagnetică și termochimică cu reagenți gazoși. 

Efectul obținut se explică prin faptul realizării procesului de dezalcalinizare la temperatura mai înaltă 

Regim de 

tratare, 

nr. 

Starea sticlei 
RPIH, 

MPa 

Stabilitatea la 

apă, mg Na2O 

Micro-

duritatea, 

GPa 

1.  Fără tratare 1,34 0,092 4,23 

2.  
Tratare termomagnetică: 

CMC – 0,25 T, temperatura - 600 ° C. 
1,68 0,092 4,75 

3.  
Tratare termomagnetică: 

CMV – 0,05 T, temperatura - 600 ° C. 
1,47 0,092 4,43 

4.  
Tratare termomagnetică: 

CMI – 0,15 T,  temperatura - 600 ° C. 
1,56 0,092 4,57 

5.  

Tratare termochimică cu SO2: 

temperatura - 550 ° C,  consumul de gaz pentru o butelie  (CG) 

-  2,0 ml. 

1,39 0,036 4,36 

6.  
Tratare termochimică cu  CF2Cl2:            temperatura - 550 ° C,  

CG -  2,0 ml. 
1,43 0,013 4,40 

7.  
Tratare termochimică  cu CF2Cl2 și SO2 (1:1):     temperatura - 

550 ° C,  CG -  2,0 ml. 
1,46 0,006 4,48 

8.  Regimul 2, apoi   regimul 5. 1,78 0,023 4.90 

9.  Regimul 3, apoi   regimul 6. 1,65 0,003 4,69 

10.  Regimul 4, apoi   regimul 7. 1,77 0,000 4,86 

11.  
Tratare concomitentă la 600 ° C cu CMC  (0,25 T) și cu  SO2  

(CG -  2,0 ml) 
1,85 0,005 4,98 

12.  
Tratare concomitentă la 600 ° C cu CMV (0,05 T) și cu   

CF2Cl2  (CG - 2,0 ml) 
1,74 0,000 4,73 

13.  
Tratare concomitentă la 600 ° C cu CMI  (0,15 T) și cu   

CF2Cl2 și SO2 (1:1)  (CG - 2,0 ml) 
1,87 0,000 4,94 

14.  
Tratare concomitentă la 600 ° C cu CMC (0,25 T) și cu CF2Cl2 

și SO2 (1:1)  (CG -  2,0 ml) 
1,92 0,000 5,16 
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comparând cu experimente cunoscute și a intensificării procesului de dezalcalinizare a sticlei cu reagenți 

gazoși în câmpul magnetic.  

Următorul avantaj al procedeului elaborat constă în ocuparea unui loc mai mic sub instalația pentru 

tratarea termomagnetică și termochimică și corespunzător prin deservirea liniei tehnologice  în condiții mai 

favorabile.  
În rezultatul îmbunătăţirii proprietăţilor chimice şi termomecanice ale sticlelor industriale se 

micşorează pierderile produselor industriale la etapele fabricării, depozitării, transportării şi exploatării. 

Se recomandă utilizarea produselor industriale din sticlă cu proprietăţi fizice si chimice mai înalte 

pentru durata lungă de depozitare şi exploatare, cât şi la liniile contemporane pentru împachetarea  

produselor alimentare în ambalaj din sticlă. 

 

Concluzii  

1. Am elaborat procedeu de tratare concomitentă a  produselor industriale cu reagenți gazoși  și câmpuri 

electromagnetice, care este susținut cu brevet de invenție. 

2. Am stabilit regimurile optime de tratare termochimică a produselor industriale din sticlă de diferită 

destinaţie cu reagenţi gazoşi sub influenţa cîmpurilor electromagnetice.  

3. După procedeu elaborat  stabilitatea la apă a sticlei crește de zeci de ori, rezistența mecanică  cu 30 – 40 

% și  microduritatea cu 12 - 20 %.   

4. Avantajul procedeului elaborat constă în ocuparea unui loc mai mic sub instalația pentru tratarea 

termomagnetică și termochimică și corespunzător prin deservirea liniei tehnologice  în condiții mai 

favorabile. 
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Rezumat. Adsorbția este un proces foarte eficient pentru o varietate de aplicații, iar în prezent este 

considerată o metodă economică și eficientă pentru îndepărtarea ionilor de metale din apele uzate. Cel mai 

des utilizat în calitate de adsorbent solid este cărbunele activ, care are mai multe aplicații în diferite 

domenii. Cărbunii activi cercetați au fost obținuți prin metoda fizico-chimică de activare. Ulterior acești 

cărbuni activi au fost impregnați cu nanoparticule. 
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În această lucrare a fost cercetată capacitatea de adsorbție a cărbunilor activi intacți și modificați 

în scopul îndepărtării ionilor de Cu (II) din sisteme apoase. Procesul de adsorbție a fost efectuat la 

temperatura camerei, cu concentrația inițială a metalului de 100 mg/L și cantitatea de cărbune activ variind 

în limitele de 10-180 mg/L. Inițial a fost stabilit echilibrul din curbele cinetice și, ulterior au fost determinate 

izotermele de adsorbție, precum și influiența pH-lui asupra efectului de adsorbție. 

Cuvinte cheie: adsorbție, cărbuni activi, ioni de cupru, suprafață modificată 

 

Abstract. Adsorption is a very effective process for a variety of applications, and now it is considered 

an economical and efficient method for metal ions removal from wastewaters. The most generally used solid 

adsorbent is the activated carbon, which is used as a very efficient solid adsorbent in many different 

applications. Activated carbons were prepared from wooden charcoal by physical chemical activation. Then 

the prepared activated carbons were impregnated with nanoparticals. 

In this paper, the adsorption ability of intact or modified activated carbon was investigated for 

removal of copper ion Cu(II) from aqueous systems. The adsorption processes was carried out at room 

temperature for a initial metal concentration of 100 mg/L) and varying the concentrations of solutions in the 

limits of 10-180 mg/L for activated carbon. Results of the initial screening determined the adsorbents used in 

further kinetic and isotherm studies as well as investigating the effects on adsorptive performance from pH 

changes. 

Key words: active coal, adsorbtion, copper ion, surface modification 

 

 

Introducere  

Din cauza dezvoltării rapide a industriei și tehnologiei la nivel mondial poluarea apei cu metale a 

devenit o problemă gravă.[1, p. 9] Utilizarea Cărbunilor activi în procesele de potabilizare a apelor de 

suprafață presupune un șir de avantaje: nu elimină  substanțe toxice în apa potabilă, manifestă o rezistență 

mică hidrodinamică, sunt ușor umeziți și posedă o rezistență mecanică sporită, posedă capacități înalte de 

adsorbție pentru substanțele cu un spectru larg al masei moleculare. Totodată cărbunii activi sunt relativi 

ieftini.[3, pp. 418-422]  

Scopul cercetării este înlăturarea ionilor de cupru din soluții apoase. Cupru este folosit pe scară largă 

în semiconductori, galvanizarea și fabricarea produselor electronice, astfel rezultă destule surse de cupru. 

Din cauza expunerii pe termen lung la cupru prin surse de apă și alimente contaminate cu cupru se poate 

ajunge la otrăvire cu cupru. Alte simptome ale intoxicației cu cupru sunt: greață, diaree, insuficiență hepatică 

și renală. [5, pp. 103-113] În ultimul timp, cerințele de control al impactului poluării devin mai stricte, iar 

modificarea adsorbanților carbonici a atras o atenție deosebită în acest sens. Capacitatea de adsorbție a 

adsorbanților carbonici este în corelare strânsă cu structura sa poroasă și chimia suprafeței.  [6, p. 187] 

Specificul unor compuși metalici  este că el poate fi toxic, nebiodegradabil, persistent, bioacumulat și 

provoacă cancer. Astfel, înlăturarea metalelor poluante din soluțiile apoase reprezintă o problemă 

semnificativă. Alături de mai multe metale, cupru este întâlnit frecvent în apele industriale uzate. [7, p. 623] 

 

Metodologia cercetării  

Din multitudinea metode, adsorbția cu cărbune activ e considerată o abordare cu perspectivă, datorită 

implementării sale ușoare, eficiență ridicată, cost inițial scăzut și reutilizabilitate. [8, p. 270] În calitate de 

adsorbanți au fost folosiți cărbunii activi intacți și modificați cu nanoparticule, obținuți din mangal de lemn 

prin metoda fizico-chimică de activate cu vapori de apă.  

Procesele de adsorbție au fost studiate la temperatura camerei (20±2ºC), concentrația inițială a 

soluției de Cu (II) fiind de 100 mg/L. Procesul de adsorbție a ionilor de cupru din sistemele apoase cu 

ajutorul cărbunilor activi a fost studiat la diferite concentrații ale soluțiilor, variind în limitele 10-180 mg/L. 

Probele au fost scuturate la agitator timp de 20 de ore. Ulterior probele au fost filtrate și concentrația de 

echilibru a fost calculată în baza absorbanței determinată spectrofotometric. [4, p. 164]    

Inițial a fost studiată cinetica adsorbției începând cu 0,5 ore până la 24 de ore. De asemenea a fost 

monitorizată adsorbția Cu (II) la diferit pH, adică influiența pH-lui asupra procesului de adsorbție a ionilor 

de cupru din soluții apoase. Cercetările au avut loc atât pentru cărbunii activi intacți, cât și reactivați sau 

modificați cu nanoparticule. 

Izoterma Langmiur este un model utilizat pe scară largă, presupunând că adsorbția are loc pe 
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suprafața specifică răspândită uniform pe suprafața adsorbantului. Este folosită mai ales pentru descrierea 

proceselor, în care substanța adsorbită formează un monostrat și este descrisă de următoarea ecuație: 

 
 

unde Ceqv este concentrația de substanță dizolvată rămasă în soluție după aringerea     echilibrului 

(mg/L); 

aeqv este cantitatea de substanță dizolvată adsorbită în aceeași stare (mg/g); 

amax este capacitatea maximă de adsorbție în monostrat; 

KL este constanta de echilibru a procesului de adsorbție. 

 

Izoterma Freundlich descrie adsorbția pe mai multe straturi și a fost folosită pentru a stabili o relație 

matematică între cantitățile de substanță dizolvată adsorbită și concentrațiile sale în soluție la echilibru. 

 

 
 

unde q este cantitatea de substanță dizolvată adsorbită (mg/g); 

Ceqv este concentrația de dizolvat rămas în soluție după echilibru (mg/L); 

KF este un parametru legat de capacitatea maximă de adsorbție în stratul multiplu al adsorbatului. 

 

Rezultate și discuții 

Pentru cercetări au fost selectați cărbunii activi obținuți din mangal de lemn tare din pădure (CAML), 

cât și din lemn de măr cu o singură activare (CAM) și din lemn de măr reactivat încă 30 de minute (CAM-

30). Mostrele de cărbuni activi din tabelul de mai jos au fost obținute în cuptoare speciale la temperatura de 

+900 oC, iar în calitate de agent de activare au fost folosiți vaporii de apă.  

Pentru a stabili calitatea cărbunilor activi astfel obţinuţi s-au efectuat un şir de determinări, printre 

care indicii de iod (a/I2), şi a albastrului de metilen (a/AM). Rezultatele sunt prezentate în tabelul 1. 

 

Tabelul 1. Indicii de calitate a adsorbanților carbonici 

Denumire probă ML CAML CAM CAM-30 

Indice de calitate 

Umiditate, 

% 

4,3 4,5 13,7 1,9 

a(AM), 

mg AM/g CA 

1 170 90 165 

a(I2), 

mg I2/g CA 

170 1090 1209 1760 

 

Se observă o creștere a indicelui de iod cu ~ 900 mg/g de cărbune pentru cărbunii activi obținuți din 

mangal de lemn față de mangalul de lemn intact și o deschidere a porilor pentru substanțe cu masă 

moleculară mare de 170 mg/g de cărbune. În cazul cărbunilor activi obținuți din lemn de măr cu o reactivare 

suplimentară, indicele albastrului de metilen crește de la 90 mg/g la 165 mg/g de cărbune, iar în cazul 

adsorbției substanțelor cu masă moleculară mică această diferență este cu ~ 500 mg/g de cărbune mai mare 

în cazul cărbunilor activi reactivați, ceea ce se confirmă prin parametrul indicelui de iod. 

Analiza rezultatelor prezentate în tabelele de mai sus permite să conchidem că în astfel de tip de 

cărbuni activi predomină micro- şi mezopori. 

Faptul că adsorbanții pot adsorbi rapid ionii de cupru la început ar putea fi atribuită unei forțe 

motrice mai mari și a suprafeței specifice active, neacoperite de adsorbant. Ulterior, viteza de adsorbție 

încetinește și tinde spre saturare. Aryee și colaboratorii săi au determinat că adsorbția cuprului pe cojile 

modificate ale arahidelor a trecut prin două etape și a ajuns la echilibru în trei ore.[2, p. 268]  

În această lucrare, capacitatea de adsorbție a cărbunilor intacți și reactivați sau modificați a fost 

folosită pentru îndepărtarea Cu(II) din sisteme apoase. Inițial a fost stabilit echilibrul din curbele cinetice de 
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adsorbție a nitratului de cupru (II) pe trei mostre:  cărbune active obținut din mangal de lemn (CAM), 

cărbunii CAM rectivați adăugător încă 30 de minute (CAM-30), apoi proba CAM-30 modificați cu 

nanoparticule (CAM-30/Np). Rezultatele comparative ale adsorbției Cu (II) pe toate cele trei mostre 

menționate mai sus sunt prezentate în figura 1. Cinetica adsorbției nitratului de cupru (II) ne-a permis să 

constatăm că intervalul de timp de 4 ore este sufucient pentru a se stabili echilibrul.   

 

 
Figura 1. Cinetica adsorbției Cu (II) pe cărbuni activi. 

 

Ulterior, au fost determinate izotermele de adsorbție. În figura 2 sunt prezentate izotermele de 

adsorbţie a nitratului de cupru (II) pe trei mostre de cărbuni activi: cărbuni activi din lemn de măr intacți și 

reactivați, comparativ cu proba de cărbune activ obținuți din lemn de pădure, preconizat pentru gătitul la 

grătar (CA om). 

 
Figura 2. Adsorbția Cu (II) pe cărbuni activ la diferit pH după 16 ore de contact. 

 

1) Cercetările au scos în evidență și influiența pH-lui asupra procesului de adsorbție. Soluțiile 

inițiale au fost pregătite în trei domenii diferite de pH (pH=2,4; pH=4,0 și pH=5,7). Soluțiile au fost în 

contact cu cărbunii activi și agitate timp de 16 ore. Din izotermele de adsorbție putem conchide că cea mai 

eficientă adsorbție are loc la pH slab bazic. 
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Figura 3. Adsorbția Cu (II) pe zeoliți și cărbuni activi la pH=5,7 

 

2) Aceste studii au fost efectuate comparativ cu unii zeoliți, care, la fel,reprezintă materiale cu 

proprietăți adsorbtive. Din izotermele de adsorbţie a Cu (II) din soluții apoase pe cărbunii activi cercetați, am 

stabilit că valoarea maximală de adsorbție a Cu (II) are loc în cazul cărbunilor activi gen CA-om și constituie 

~23 mg/g de cărbune. 

3) Cărbunii activi obținuți din materie primă lemnoasă au porii deschiși la suprafață. [9, p. 251] 

Din figura 3 se observă că porozitatea se mărește odată cu reactivarea probei, însă în cazul modificării cu 

nanoparticule. 

 

Concluzii  

Au fost stabiliți indicii de calitate ai cărbunilor activi obținuți din mangal de lemn intacți, reactivați și 

modificați. S-a conchis că în cărbunii activi obținuți din mangal de lemn predomină micro- și mezopori.  

S-a determinat că procesul de adsorbție a Cu(II) din soluții apoase depinde în mod direct de pH-ul 

soluției, dar și de natura adsorbantului.  

Cărbunii activi obținuți din mangal de lemn manifestă o capacitate sporită de imobilizare a ionilor de 

metale grele. Cărbunii activi modificați dispun de o adsorbție mai eficientă față de cei intacți, însă mai puțin 

eficiență față de cei cu o reactivare suplimentară.  
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Rezumat: În lucrare se menționează caracteristice probabiliste de performanţă din domeniul teoriei 

aşteptării, astfel ca repartiţia şirului de aşteptare, volumul de lucru, perioada de ocupare, probabilităţile 

stărilor, timpul de sistem, etc. Se prezintă exemple de expresii analitice şi modelări numerice pentru unele 

din caracteristicile menţionate pentru sistemul de tip polling cu schimb nenul semi-Markov al stărilor şi 

aşteptare nelimitată. Rezultatele pentru acest model sunt obţinute în termenii transformatelor Laplace, 

Laplace-Stieltjes şi funcţii generatoare.  

Cuvinte cheie: şir de aşteptare, model polling, perioada de ocupare, lungimea șirului de așteptare. 

 

Abstract: The paper mentions probabilistic performance characteristics in the field of queueing 

theory, such as the distribution of the queue, workload, busy period, state probabilities, system time, etc. 

Examples of analytical expressions and numerical modeling are presented for some of the mentioned 

characteristics for the polling system with semi-Markov non-zero state change and unlimited expectation. 

The results for this model are obtained in terms of Laplace, Laplace-Stieltjes transforms and generating 

functions. 

Keywords: queue, polling model, busy period, queue length. 

 

 

Introducere  

Sistemele de aşteptare reprezintă orice tipuri de sisteme de servire unde cerințele (clienții) trebuie să 

aştepte în rând pentru servire atunci când serverul nu este disponibil sau este ocupat cu deservirea altor 

cerințe. Exemple de tipuri de sisteme de așteptare şi care se întâlnesc în activităţile de zi cu zi, sunt: 

restaurante de tip fast-food, în sistemele de transport, în sistemele informaţionale, în sfera de telecomunicaţii, 

în sisteme de fabricaţie, etc. Prin noțiunea de clienţi ne referim la oameni sau obiecte, în care elementele 

(cerinţele) ar putea fi pachete de date, piese într-o fabrică de producţie, etc. De asemenea, într-un astfel de 

sistem, sunt furnizori de servicii, care oferă facilităţi pentru cerințele care urmează să fie servite. Să 

analizăm, spre exemplu, un sistem de aşteptare - Sistemul Internet. Persoanele trimit mesaje şi pachete 
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informaţionale prin acest sistem, pentru a fi prelucrate şi transmise către o destinaţie. Cineva poate considera 

pachetele ca elemente care trebuie să fie prelucrate pentru un client. Furnizorul de Servicii Internet (ISP) se 

asigură că clientul este deservit cu resurse pentru a obţine pachetele procesate şi trimise la destinaţia corectă 

fără întârziere şi cu probabilitatea minimă a pierderii. Clientul achită pentru un serviciu şi se aşteaptă la o 

anumită calitate a servirii QoS (quality of service), proporţional cu taxa plătită. În lumea perfectă, clienţii ar 

dori procesarea imediată a pachetelor şi, pe de altă parte, ISP-ul ar dori să obţină venituri maxime posibile, 

fără a suporta careva costuri. Dar, în lumea reală, resursele necesare pentru deservirea pachetelor costă bani 

şi ISP-ul trebuie să obţină profit. Astfel, că doreşte să ofere cea mai eficientă sumă a resurselor, în timp ce 

clientul care achită pentru serviciu setează ţinta ei QoS care trebuie îndeplinită de către ISP. În proiectarea 

unui sistem de aşteptare, este necesar de a găsi configuraţii optime şi reguli care vor optimiza profitul pentru 

ISP şi vor îndeplini cerințele QoS ale clienţilor. În acest scop, este nevoie să înţelegem modul în care 

sistemul de aşteptare funcționează, conform diferitor reguli şi configuraţii. În continuare vom descrie succint 

unele caracteristici de performanță ale unui operator de sistem de aşteptare [1]: 

 Lungimea şirului de aşteptare (Queue Length): Lungimea şirului de aşteptare indică numărul de 

elemente, sau cerințe, care sunt în aşteptare într-o locaţie sau într-un loc de aşteptare, pentru a fi 

prelucrate.  

Această caracteristică este adesea un indiciu despre cât de calitativ este un sistem de aşteptare. Cu 

cât lungimea şirului de aşteptare este mai lungă, cu atât mai nesatisfăcătoare este calitatea de 

servire din punctul de vedere al utilizatorului, cu toate că, nu întotdeauna aceasta este corect.  

 Probabilitatea de pierdere a cerinţei (Loss Probability): Dacă locul de aşteptare în care cerințele 

trebuie să aştepte este limitat, lucru care se întâlneşte foarte des în sistemele reale, atunci cerințele 

care vor sosi după ce locul de aşteptare este ocupat de alte cerințe, vor fi considerate pierdute şi pot 

reveni la un moment de timp mai târziu.  

În sistemele de pachete de date pierderea unui pachet poate fi foarte inacceptabilă. Astfel clienţii 

sunt îngrijoraţi de această probabilitate a perioadei de aşteptare. Cu cât mai mare este valoare 

acestei caracteristicii, cu atât mai “rea” este calitatea de servire a sistemului din punctul de vedere 

al clientului.  

 Timpul de aşteptare (Waiting Times): Timpul de aşteptare sau întârzierea prevăzută reprezintă 

durata de timp dintre sosirea unei cerințe în sistem şi timpul până la începerea servirii acesteia.  

Această caracteristică este cea mai utilizată de către clienţii cu privire la calitătea sistemului. 

Desigur, cu cât este mai mare această valoare, cu atât este mai rea este calitatea de servire a 

sistemului, din punctul de vedere al clientului.  

 Timpul de sistem (System Time): Timpul de sistem reprezintă timpul de aşteptare plus timpul alocat 

pentru servire. Acesta este perceput în acelaşi mod ca şi timpul de aşteptare a începutului servirii, 

cu excepţia cazului când se ocupă cu un sistem preventiv, unde unele cerințe pot avea servirea 

uneori întreruptă. 

 Volumul de lucru (Work Load): Volumul de lucru este timpul necesar pentru a procesa elementele 

de aşteptare. Cu alte cuvinte, acesta este egal cu suma dintre timpul rămas de servire al elementului 

în servire şi timpul de servire a tuturor elementelor de aşteptare într-un sistem de lucru de 

conservare.  

Într-un sistem de lucru de  conservare servirea ce nu este completă este repetată şi nici o lucrare nu 

este înlăturată. Un sistem de aşteptare devine liber şi serverul devine inactiv, din moment ce 

volumul de lucru se reduce la zero.  

 Perioada de ocupare (Busy Period): Perioada de ocupare reprezintă intervalul de timp care începe 

cu schimbul serverului către un nou şir de așteptare, după ce şirul precedent care a fost servit 

devine  liber, şi sfârşeşte când şirul respectiv devine liber de cerinț. 

Această caracteristică prezintă mai mult interes pentru ISP, care doreşte să păstreze resursele sale 

utilizate în întregime. Astfel, cu cât mai mare este acest indicator cu atât mai satisfăcut este un ISP. 

Totuşi, dacă sursa care este utilizată pentru a oferi servicii este umană, ca exemplu, la o bancă 

comercială sau într-un magazin alimentar, etc., atunci există o limită pentru cât timp un furnizor de 

servire doreşte să ţină un server ocupat înainte ca serverul să devină ineficient. 

Am menționat doar unele caracteristice ce prezintă interes atât pentru operatorii de sistem, cât şi 

pentru clienţi. Cum însă de aplicat aceste caracteristice în problemele practice? Calea cea mai sigură şi 

eficientă constă în formalizarea matematică a problemei reale, elaborarea (adoptarea) modelului matematic şi 
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cercetarea lui. În continuare vom prezenta unele modele matematice cum şi careva caracteristice obţinute 

pentru aceste modele. 

 

Metodologia cercetării 

Instrumentele analitice din domeniul Teoria Aşteptării vizează următoarele metode: metoda 

funcţiilor generatoare (metoda de colorare) şi metoda ,,catastrofelor” [2]. Metoda de colorare (marcare) 

reprezintă o metodă eficientă în studierea problemelor Teoriei Aşteptării. Esenţa metodei constă în atribuirea 

funcţiei generatoare un anumit sens probabilistic şi aceasta se obţine prin procedura de colorare (marcare, 

vopsire) a mesajelor de intrare în sistemul de servire. Astfel, structura matematică abstractă definită ca 

funcţie generatoare, datorită sensului ei probabilistic devine mai convenabilă şi mai pe înţeles în problemele 

cu caracter aplicativ. Mai  mult decât atât, datorită acestei metode, deseori este posibil de obţinut expresii 

analitice pentru funcţia generatoare reeşind din sensul ei probalist. Şi aceasta este posibil fără a se cunoaște 

funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare.  

O altă metodă de cercetare, cu o bogată istorie de succes, în obţinerea a noi rezultate din Teoria 

Aşteptării este metoda ,,catastrofelor”, sau, cu alte cuvinte, metoda introducerii unui eveniment aleatoriu 

suplimentar. Ideea principală a acestei metode se referă la faptul că introducând un eveniment suplimentar 

(,,catastrofă”) se reuşeşte de atribuit un sens probabilist clar transformatelor Laplace şi Laplace-Stieltjes. 

După care, se precaută evoluţia sistemului de aşteptare şi se determină aceste probabilităţi. Anume acest 

lucru ne permite să evităm anumite structuri complicate.   

Metoda numerică  sau algoritmul numeric reprezintă o metodă de rezolvare a unei probleme practice 

utilizând un număr finit de operaţii aritmetice şi logice. Operaţiile uzuale pe care le poate executa un 

procesor sau coprocesor matematic. Din punct de vedere practic, apar probleme concrete, cu date de intrare 

cunoscute. Astfel, acestei probleme i se asociază un model matematic, mai fin sau mai puţin fin. Rezolvarea 

problemei matematice, în general, nu se poate face cu manual printr-un număr finit de paşi (operaţii). Astfel, 

se caută să se soluționeze problema respectivă printr-o metodă numerică. Algoritmul obţinut se poate 

programa pe un calculator, iar rezultatele obţinute pe calculator se verifică practic. 

 

Modelul exhaustiv polling cu schimb semi-Markov al stărilor. Perioada de ocupare. 

Una din caracteristicile probabiliste de bază destinate analizei modelului clasic M|G|1 este repartiţia 

perioadei de ocupare. Această repartiţie joacă un rol fundamental în Teoria Aşteptării. Ea a fost obţinută 

pentru prima dată de renumitul matematician englez Kendall în anul 1951 şi redemonstrată (independent şi 

cu altă metodă) de Takacs în 1953. Vom prezenta succint această ecuaţie urmând monografia [4]. Vom 

formula succint unele rezultatele probabiliste ale sistemului de tip Polling cu schimb nenul semi-Markov al 

stărilor şi aşteptare nelimitată. Rezultatele pentru acest model sunt obţinute în termenii transformatelor 

Laplace (TL), Laplace-Stieltjes (TLS) şi funcţii generatoare.  

Prin k - perioadă de ocupare vom considera intervalul de timp ce începe cu schimbul sistemului către 

utilizatorul k şi sfârşeşte cînd sistemul de așteptare devine liber de cerinţe de clasă k. 

Fie că prin 


k
 este notată lungimea acestei k - perioade, iar prin 

},{)( xPx kk  

 

- funcţia ei de repartiţie. Fie, în continuare, că  




 
0

)()( xdes k

sx

k


 

este TLS a funcţiei de repartiţie a k - perioadei de ocupare. 

Are loc următorul rezultat: 

Teorema 1. Funcţia 
)(sk


 se determină din ecuaţia 

),())(()( ssscs kkkkkk  
                                                         (1) 

unde 
)),(()( sss kkkkk  

                                                         (2) 

iar prin 
)(sck  şi 

)(sk   sunt notate transformatele Laplace-Stieltjes ale funcţiilor de repartiţie Ck(x) şi  Bk(x), 

respectiv, unde 
)(sck este funcţia de repartiţie a schimbului către clasa k, iar 

)(sk  - funcţia de repartiţie a 

servirii cerințelor de clasa k. 
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Remarcă. Poate fi demonstrat că ecuaţia funcţională (2) nu are soluţie analitică. Ea însă poate fi 

soluţionată numeric cu exactitatea cerută. Astfel de algoritmi au fost elaboraţi [5]. Mai jos vor fi prezentate 

unele soluţii numerice pentru anumite funcţii de repartiţii.  

Exemplul 1. Ambele funcţii de repartiţie 
)(xBk   şi 

)(xCk  sunt funcţii exponenţiale, adică  

                
,0,1)( 


xexB

xb

k
k

 şi 
.0,1)( 


xexC

xc

k
k

    

cu următorii parametri: 

λk = {3, 6, 3, 8, 5, 4, 7, 4, 2, 9, 7, 6, 4, 6}, 

bk = {5, 4, 6, 2, 5, 4, 8, 5, 3, 4, 5, 7, 6, 2}, 

ck = {5, 8, 4, 6, 5, 2, 8, 3, 9, 6, 4, 7, 3, 5}. 

 

Tabelul 1: Valorile numerice ale perioadei de ocupare 

k )(sk  )(sk


 k )(sk  )(sk


 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0.389415 

0.515323 

0.438095 

0.133333 

0.350425 

0.313589 

0.445795 

0.151739 

0.098878 

0.149959 

0.042254 

0.122974 

0.058366 

0.199467 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0.369369 

0.287740 

0.236751 

0.316054 

0.424283 

0.418269 

0.152174 

0.096169 

0.15767 

0.075282 

0.085492 

0.180499 

0.110781 

0.047297 

 

Modelul exhaustiv Polling cu schimb semi-Markov al stărilor. Repartiţia virtuală a şirului de 

aşteptare. 

Vom nota prin Pm(t) probabilitatea că în momentul de timp t în şirul utilizatorului k se află m - cerințe. 

Fie Pk(z,t) funcţia generatoare ale acestor probabilităţi 
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iar pk(z,s) transformata Laplace a funcţiei generatoare 
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Teorema 2. 
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Expresia (3) poate fi considerată ca analogul virtual al ecuaţiei Pollaczek- Khintchin. Formulele (3)-

(5) se demonstrează aplicând metoda expusă în [6].  

 

 Modelul exhaustiv polling cu schimb semi-Markov al stărilor. Repartiţia staţionară a şirului de 

aşteptare 

Repartiţia virtuală ne permite de a afla şi repartiţia staţionară. Are loc următorul rezultat (8) care poate 

fi considerat ca analog a ecuaţiei Pollaczek-Khintchin pentru regimul Polling staţionar.  

Teorema 3. Dacă  

                                        1kk
< 1, 1kk c

< 1,                                                          (6) 

atunci       
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Lungimea medie virtuală a şirului de aşteptare  

Prin Lk(t) vom nota lungimea medie a şirului de mesaje în momentul t pentru utilizatorul k, iar prin 

lk(s) - transformata Laplace a funcţiei Lk(t), 
dttLesl k

st

k 
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atunci din (3)-(5) obţinem 
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Observăm, că pentru determinarea funcţiei lk(s) este necesar de soluţionat ecuaţia funcţională (2). 

Algoritmi şi modelări pentru lk(s) sunt discutaţi în [3].   

 

Exemplul 2. Se consideră că ambele funcţii de repartiţie 
)(xBk  şi 

)(xCk  sunt funcţii exponenţiale:  
0,1)( 


xexB

xb

k
k

 şi 
.0,1)( 


xexC

xc

k
k

 

cu următorii parametri: 

      λk = {0.4, 0.1, 0.5, 0.6, 0.4, 0.2, 0.3}, 

      bk = {0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.3, 0.5}, 

ck  = {0.6, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.4}, 

     pk  = {5, 3, 6, 5, 2, 5, 5, 7, 6, 5, 9, 8, 6, 5, 4, 6, 6, 4}, 

     s = 0.3. 

 

Tabelul 2: Valorile numerice ale lungimii medii virtuale. 

k )(sk  )(sk


 lk(s) 

1 0.498534 0.298945 3.865394 

2 0.267857 0.113208 2.870085 

3 0.258652 0.038566 3.017352 

4 0.421053 0.112676 1.910954 

5 0.156794 0.05618 5.328591 

6 0.498069 0.124397 2.178971 

7 0.611354 0.341255 1.637092 

 

Concluzii  

Extinderea aplicațiilor rezultatelor pentru modelele polling, cunoscute astăzi, este limitată de diverși 

factori precum: studiul modelelor anumitor funcții de repartiție, deși în majoritatea proceselor reale acestea 

implică situații diverse, deci la un nivel adecvat, pentru modelarea unui proces real este necesară o gamă mai 

largă de funcții de repartiții; necesitatea unor noi metode de analiză teoretică a șirurilor de așteptare, astfel 

încât dezvoltarea unor metode flexibile și adecvate ar crește aplicabilitatea rezultatelor teoretice ale 

modelelor polling; presupunerea de a avea un server care servește mai multe șiruri este, de asemenea, o 

limitare majoră pentru multe aplicații reale. După cum sa menționat mai sus, există puține rezultate pentru 

modelele polling care sunt compuse din mai multe servere. Studierea și obținerea de noi rezultate ale 

modelelor polling va continua să prezinte un domeniu de cercetare provocator pentru următorii ani. 
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Резюме: Определяется понятие  ”реальные задачи”. В работе рассматривается 

классификация некоторых методов решения реальных задач, их достоинства и недостатки.  

Характеризуются следующие группы методов поиска решений реальных задач: психологические 

(метод фокальных объектов и его разновидности, мозговой штурм и его разновидности, метод 

контрольных вопросов, синектика), систематические  (морфологический, поэлементный и 

функциональный анализы) и алгоритмические  (функционально-стоимостной анализ, теория 

решения изобретательских задач). Обсуждается методика решения реальных задач, разработанная 

автором. Приводятся примеры решения реальных задач. 

Ключевые слова: реальные задачи, метод решения, классификация, достоинства, 

недостатки. 

 

Abstract: The author of the article provides a definition of “real problems”, classifies some of the 

methods of real problem solving, their advantages and disadvantages. He characterizes the following 

methods aimed at finding solutions to real problems: psychological (method of focal objects and its varieties, 

brainstorming and its varieties, method of control questions, synectics), systematic (morphological, 

elemental and functional analyses) and algorithmic (functional cost analysis, theory of inventive problem 

solving). Additionally, the author proposes a method for solving real problems developed by himself. 

Examples of solving real problems are given.   
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Введение 

Освоение фундаментальных и прикладных инженерных дисциплин включает решение многих 

задач, которые обычно называют типовыми. Особенностью решения типовых задач является то, что 

этапы их решения или иначе алгоритм действий в литературе описан. Также заранее известно, что все 

исходные данные обязательно применяются для решения задачи. Кроме того, как правило, типовые 

задачи имеют единственное решение.  Методики решения типовых задач представлены в школьных и 
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вузовских учебниках. Издано много сборников задач с решениями по физике, химии и другим 

дисциплинам. На начальном этапе освоения дисциплины типовые задачи, безусловно, полезны.  

В учебном процессе, в производственной, технической, научной и  других областях 

деятельности, а также в  быту часто возникают ситуации, которые непонятно каким образом решать. 

Примеры таких реальных ситуаций. 1. Возникла необходимость взять из почтового ящика квитанцию 

без ключа, разумеется, без повреждения его замка и дверцы. Что делать? 2. Другая ситуация. Ночью в 

дороге водитель заехал на эстакаду для осмотра автомобиля. Для этого имеется электрическая 

лампочка с проводом, подключенным к аккумулятору. Для устранения неполадки надо 

зафиксировать  лампочку под днищем. Каким образом? 3. Следующая ситуация. Во время ремонта 

квартиры необходимо перемещать шкафы из одного места в другое. Как самостоятельно решить эту 

проблему? Аналогичные ситуации, и не только технического характера, возникают довольно часто. 

Название вышепредставленных задач (ситуаций, проблем) в литературе разное: творческие, 

нестандартные,  изобретательские, инженерные и др. На наш взгляд, по своей сущности подобные 

проблемные ситуации соответствуют названию ”реальныe задачи”. Следовательно, реальные задачи 

представляют собой  распространенные ситуации в разных областях деятельности человека, в том 

числе и в быту, имеющие несколько вариантов решений.  Решение реальных задач редко связано с 

применением типовых расчетов. 

В литературе представлено несколько десятков методов решения  реальных задач [1-4, 7-8]. 

Цель работы заключается в выявлении достоинств и недостатков некоторых наиболее известных 

методов решения  реальных задач. 

 

Методологическая основа исследования 

Методы решения  реальных задач классифицируют по разным признакам. На наш взгляд, 

представляется  наиболее удачной классификация методов поиска решений реальных задач и 

активизации мышления на основе их общей сути на три группы: психологические, систематические и 

алгоритмические [3].  

Психологические методы поиска решений реальных задач и активизации мышления (иначе 

эвристические, интуитивные, иррациональные) наиболее известны. Назначение психологических 

методов состоит в избавлении от  стереотипного мышления, развитии способностей создавать новые 

идеи и получать оригинальные решения. Наибольшее внимание из этой группы привлекают метод 

фокальных объектов (МФО) и его разновидности, мозговой штурм и его разновидности, метод 

контрольных вопросов и синектика [1-4, 6-8]. 

Систематические  методы направлены на упорядочение методики поиска решений,  

увеличение числа вариантов решений, исключения повтора одних и тех же идей. К методам 

систематического поиска новых идей и решений чаще всего относятся морфологический, 

поэлементный и функциональный анализы [1-4, 7-8]. 

Алгоритмические методы характеризуются системой правил последовательного выполнения 

действий, приводящих к  получению эффективного решения. Наиболее известным методом из этой 

группы является алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ). Обычно к алгоритмическим 

методам относится  и функционально-стоимостной анализ (ФСА) [3-5, 8]. 

Необходимо подчеркнуть, что в литературе один и тот же метод может относиться к разным 

группам поиска решений реальных задач.  

 

Анализ и обсуждение наиболее известных методов методы поиска решений реальных задач  

МФО характеризуется поиском новых идей и свойств данного объекта путем присвоения ему 

свойств других объектов, выбранных случайно. Основы этого метода в 1926 г. заложил немецкий 

профессор Фридрих Кунце под названием ”метод каталога”. Название МФО предложил в 1958 г. 

американский ученый Чарльз Вайтинг, подразумевая, что совершенствуемый объект находится в 

фокусе переноса его характеристик [3-5]. Основой МФО является последовательно выполняемые 

действия, состоящие из 6 шагов. 

Шаг 1. Выбирается фокальный объект для его усовершенствования. 

Шаг 2. Выбираются от 3 до 5 случайных объектов из разных областей (названия обязательно 

имена существительные). 

Шаг 3. Записываются свойства (иначе характеристики, признаки) случайных объектов, как 
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имена прилагательные. 

Шаг 4. Найденные свойства присоединяются к названию фокального объекта. 

Шаг 5. Полученные характеристики видоизменяются путём развития ассоциаций. 

Шаг 6. Анализируются полученные решения и отбираются наиболее эффективные и 

оригинальные. 

МФО быстро осваивается, хорошо развивает воображение, помогает генерировать 

оригинальные решения. Области применения МФО – расширение ассортимента продукции, создание 

рекламы, обучение школьников и др. Метод бесполезен для решения инженерных задач. Разработаны 

разные виды МФО. 

Метод мозгового штурма разработал американский изобретатель Осборн А. в 1939 г. для 

активизации коллективной творческой деятельности. Поиск новых решений осуществляется в два 

этапа: генерирование идей, а затем их анализ. На этапе генерирования идей запрещена критика 

любых предложений и поощряется развитие выдвигаемых идей, включая нереальные и 

фантастические. На этапе анализа выявляется полезное в каждой предложенной идее. Известны 

многие варианты метода мозгового штурма. Многолетняя практика применения метода мозгового 

штурма позволяет заключить, что метод полезен для создания коллективной творческой атмосферы и 

решения несложных реальных задач [1-4, 7-8].  

Впервые использование метода контрольных вопросов для поиска новых идей было 

предложено и осуществлено руководителем конструкторского бюро в г. Кембридже (Англия) в 1955 

году Т. Эйлоартом. Для многостороннего рассмотрения технического объекта необходимо ответить 

на список подготовленных вопросов. Сегодня применяются различные списки вопросов [1-4, 7-8]. На 

начальном этапе знакомства с объектом ответы на контрольные вопросы помогают выявить его 

достоинства и недостатки. Метод контрольных вопросов полезен для генерирования новых идей, 

решения несложных инженерных задач, позволяет с разных позиций оценить объект.  

Синектика является наиболее сильным методом коллективного поиска новых решений. 

Основателем синектики является американец Уильям Гордон (1944 г.). Попов А. так характеризует  

синектику: ”Слово синектика в переводе с  греческого означает ”совмещение разнородных 

элементов” [6]. 

Для решения сложных реальных создается группа, в которую входят разные специалисты – 

инженер, химик, врач, эколог и др.  Группа проходит специальную подготовку в течение около года. 

Для обучения группы привлекаются опытные синекторы. Основой синектики является 

”неограниченная тренировка воображения и объединение несовместимых элементов” [6]. Важной 

частью синектики является развитие методов ассоциаций и аналогий. В синектике применяются 

следующие виды аналогий: прямая, личостная, символическая и фантастическая [1-4, 6-8]. 

Охарактеризуем сущность этих видов аналогий.  

Прямая аналогия. В качестве примера рассмотрим окраску технического объекта. Для этого 

анализируются  аналогичные методы окраски не только в других области техники, но и  окраска 

живых организмов. 

Личностная аналогия (эмпатия). Синектор ”вживается” в образ объекта, например, поршня 

двигателя внутреннего сгорания и пытается понять, что происходит с поршнем во время работы 

мотора. Эмпатия хорошо развита у детей и артистов. 

Символическая аналогия. Выявляется сущность объекта и представляется его определение 

в парадоксальной форме.  Определение содержит две части: 1) название объекта, состоящее только из 

одного слова (имя существительное) и 2) определение объекта, содержащее два слова 

(прилагательное и существительное). Примеры символических аналогий: раствор - взвешенная 

неразбериха; книга - молчаливый рассказчик; пламя - видимая теплота; атом - энергичная 

незначительность; прочность - принудительная целостность.  

Фантастическая аналогия. Представляется такая ситуация, когда идеально решается 

проблема, причем в нарушение физических законов, в создании нереальных условий, без затрат 

сырья и энергии и т. п. Затем выясняется, что мешает получить  фантастическое решение в реальных 

условиях и каким образом можно его достичь. 

С развитием информационных технологий синектика потеряла свою актуальность, как метод 

поиска решений реальных задач. Из синектики для решения реальных задач полезно использовать 

различные виды аналогий. 
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Морфологический анализ основан на систематическом исследовании всех теоретически 

возможных вариантов, которые выходят из закономерностей построения (морфологии) 

анализируемого объекта. Синтез охватывает, как известные, так и новые неординарные варианты, 

которые при простом переборе могли быть пропущены. Метод основан на построении матрицы 

(иначе таблицы), которая является символической формой описания решений. Матрица  содержит 

все элементы, составляющие объект, и возможные варианты реализации этих элементов. Анализируя 

полученные варианты, можно выявить эффективные решения.  

Метод морфологического анализа  оправдывает себя при анализе несложных объектов. Для 

сложных задач, имеющих большое число элементов, появляется необходимость в рассмотрении 

огромного количества вариантов, большая часть которых не имеет практического применения, что 

делает использование метода чрезмерно трудоемким. Таким образом, главным недостатком этого 

метода является получение большого количества бесполезных вариантов решения задачи [1-4, 8]. 

Метод поэлементного анализа разработал Соболев Ю. М. Сущность этого анализа состоит в 

делении объекта на отдельные элементы (части) и определении их функций. В качестве элемента 

может быть не только отдельная деталь, но и ее часть [3, 7].  Метод поэлементного анализа быстро 

осваивается специалистами и позволяет выявить резервы для снижения себестоимости продукции и 

совершенствования работы изделий.  

Функциональный анализ имеет много общего с поэлементным анализом. С помощью 

функционального анализа уточняются и совершенствуются функции всех элементов системы. 

Поэлементный и функциональный анализы выполняют специалисты определенной области. На 

основе этих методов эффективно решаются несложные реальные задачи [3, 7]. 

ФСА это разновидность функционального анализа, который рассматривает любой объект как 

комплекс выполняемых им функций  с учетом каждого элемента. Сегодня ФСА применяется на 

многих крупных предприятиях для решения организационных, технологических и экономических 

задач [3, 4].  

АРИЗ разработал писатель Альтшуллер Г. С.  в  50-е годы пришлого столетия и с тех пор 

постоянно совершенствуется. АРИЗ и его теоретическая основа ТРИЗ предназначены для решения 

реальных задач разной сложности. ТРИЗ эффективна для решения разнообразных инженерных задач. 

Главным недостатком ТРИЗ является длительное освоение [3-5]. 

 

Разработка упрощенного метода решения реальных задач 

В доуниверситетских учебных заведениях реальные задачи не решаются.  

Предлагаются следующие пути для приобретения навыков решения реальных задач 

студентами. Первый путь заключается в  качественном изменении содержания некоторых типовых 

задач. В реальных ситуациях сложно определить,  какая информация необходима для принятия 

решения. В соответствии с этим для развития творческих способностей студентов целесообразно в 

некоторые типовые задачи вводить данные, которые не применяются для  принятия решений. В этом 

случае студентам  придется более глубоко вникать в суть задач, чтобы выяснить, какие данные 

необходимы для расчетов. Возможны применение вариантов задач, в условиях которых не все 

данные представлены. Для решения таких задач студент должен самостоятельно найти 

отсутствующие данные в справочниках или в Интернете.  

Принципиально иной путь развития творческих способностей студентов состоит в 

систематическом решении реальных задач. Для этого студенты должны осваивать дисциплины,  

содержащие реальные задачи. В Бэлцком государственном университете им. Алеку Руссо в течение 

30 лет преподавались дисциплины для первого и второго циклов обучения, содержащие 

теоретические и практические аспекты решения реальных задач. Полезность такого рода дисциплин 

не вызывает сомнений. Сложность освоения решения реальных задач состоит в недостаточном 

количестве часов. В связи с этим автор разработал упрощенный метод решения реальных задач по 

химии, физике, технике, биологии и экологии. 

Упрощенный метод решения реальных задач содержит пять этапов. 

 1. Запись известной информации. 

 2. Формулирование цели задачи. 

 3. Выявление причин,  создавших проблемную ситуацию. 

 4. Поиск путей решения задачи. 
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 5. Отбор лучших решений. 

 

Охарактеризуем сущность каждого этапа. 

 Первый этап. Запись известной информации.  

   Целесообразно информацию представлять разными способами: графическим 

(рисунки, схемы, фотографии, диаграммы и т. п.); табличным (матричным); формульным 

(химические символы в химии, условные обозначения разных параметров и физических величин); 

вербальным (словесным). Больше всего полезна информация при использовании конкретных 

образцов, моделей и макетов. Практика решения реальных задач показывает, что чем подробнее и 

разнообразнее записана известная информация,  тем более эффективны полученные решения.  

Второй этап. Формулирование цели задачи. 

Цель следует формулировать четко и лаконично без специфических терминов 

Третий этап. Выявление причин,  создавших проблемную ситуацию. 

Без выявления причин, которые создали проблемную ситуацию, невозможно правильно 

решить реальную задачу. Все выявленные причины обязательно записываются, в том числе и такие 

причины, которые очень сложно или даже невозможно устранить. Важно определить физическую 

природу возникновения каждой причины. На данном этапе противопоказано решать задачу, так как 

это приводит к ошибочным решениям. 

Четвертый этап. Поиск путей решения задачи. 

Сначала предварительно анализируется возможности устранения выявленных причин. Для 

каждой причины в конкретных условиях выясняются пути ее устранения на физическом уровне. 

Полезно при поиске путей устранения причины использовать психологические, систематические и 

алгоритмические методы активизации мышления.  

Активным генератором поиска оригинальных сильных решений является использование так 

называемого идеального конечного результата (ИКР). В любой задаче надо правильно представить 

такое фантастические решение, когда проблема сама без внешнего воздействия идеально решается. 

Правильное и ясное представление ИКР направляет поиск на  генерацию эффективных решений, 

приближенным к идеальным. Формулировка ИКР должна включать слово сам (сама, само, сами).  

При поиске решения задачи полезно соблюдать рекомендации психологов, приведенные в 

работе [9]. 

Пятый этап. Отбор лучших решений. 

Для любой реальной задачи следует искать несколько вариантов ее решения. Полученные 

решения критически анализируются, то есть выясняются их достоинства и недостатки, 

рассчитывается рентабельность внедрения, оцениваются необходимые ресурсы и т. д. Всегда 

проверяется достижение поставленной цели. В итоге отбирается лучший способ решения задачи. 

Теперь представим наиболее важные сведения при поиске решений для трех реальных 

ситуаций, приведенных в данной работе. 

Задача 1. Второй этап. Формулирование цели задачи – необходимо достать из почтового 

ящика квитанцию с помощью подручных средств. 

Третий этап. Причины: 1) квитанция находится на дне почтового ящика; 2) размеры 

квитанции значительно меньше размеров ящика;  3) квитанцию не видно снаружи ящика; 4) в ящике 

узкая щель для корреспонденции. 

Четвертый этап. Влияние первых трех причин устранить нельзя. Следовательно, имеется 

возможность найти нужное решение, учитывая четвертую причину. Формулировка ИКР – квитанция 

сама выходит из ящика. Сущность решения задачи на физическом уровне состоит в использовании 

чего-то для того, чтобы вытащить квитанцию из ящика. 

Решение. В ящик опускается предмет, на конце которого находится кусочек скотча. 

Квитанция прилипает к скотчу и вынимается из ящика с предметом. Предметом может быть линейка, 

кусок провода, стержень и т. п. В зависимости от конкретной ситуации могут применяться и другие 

методы извлечения квитанции из ящика. 

Пятый этап. Проверяется возможность извлечения квитанции из ящика с помощью предмета 

и липкого материала. 

Задача 2. Второй этап. Необходимо зафиксировать  электрическую лампочку с проводом на 

днище автомобиля. 
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Третий этап. Причины: 1) фиксирование электрической лампочки с проводом на днище 

автомобиля должно быть надежным; 2) для устранения неполадки на днище надо использовать обе 

руки;  3) подставки для крепления лампочки с проводом отсутствуют; 4) днище не имеет 

специальных мест для механического крепления лампочки с проводом. 

Четвертый этап. Влияние первых трех причин устранить нельзя. Тогда поиск решения 

состоит в применении чего-то для фиксации  лампочки под днищем. Формулировка ИКР –

электрическая лампочка с проводом сама надежно фиксируется на днище автомобиля. Сущность 

решения задачи на физическом уровне состоит в использовании чего-то для фиксирования 

электрической лампочки с проводом на днище. 

Решения. А. С помощью липкого материала (скотча, изоленты и др.) провод в нескольких 

местах прикрепляется к днищу. Б. Магнит присоединяется к проводу, а затем ставится на 

металлическое днище. В. Применяются одновременно варианты А и Б. Возможны и другие методы 

решения задачи. 

Пятый этап. С учетом конкретных условий проверяется наиболее эффективный вариант 

решения задачи. 

Задача 3. Второй этап. Необходимо перемещать шкафы из одного места помещения в другое 

самостоятельно без повреждения пола и шкафов. 

Третий этап. Причины: 1) шкафы тяжелые и для их перемещения потребуется помощь 

других людей; 2) необходимо избежать повреждения пола и шкафов;  3) большая площадь 

соприкосновения низа шкафов с полом; 4) высокий коэффициент трения между материалами шкафов 

и пола. 

Четвертый этап. Влияние первых двух причин можно устранить, если есть возможность 

разборки шкафов. Формулировка ИКР – шкафы сами приподнимаются над полом и легко 

перемещаются в нужное место. На физическом уровне проблема решается путем уменьшения 

площади контакта низа шкафов с полом. Для этого  под шкафы следует ставить цилиндрические и 

сферические тела: металлические трубы, деревянные цилиндры и т. п. Аналогичным образом 

находятся различные варианты снижения коэффициента трения между материалами шкафов и пола.  

Пятый этап. Проводится анализ разных вариантов перемещения шкафов с учетом 

имеющихся возможностей и отбирается наиболее доступный способ решения задачи. 

Преимущества разработанного автором метода решения реальных задач следующие: быстрое 

его освоение на основе имеющихся знаний; поиск решений реальной задачи путем выяснения причин 

возникновения проблемы и их устранения на физическом уровне; развитие логического мышления и 

творческих способностей студентов. 

 

Заключение  

1. Реальные задачи (иначе нестандартные,  изобретательские, инженерные, творческие) 

представляют собой  распространенные ситуации в производственной, технической,  научной и 

других областях деятельности, в том числе в быту, имеющие несколько вариантов решений. Решение 

реальных задач редко связано с применением типовых расчетов. 

2. Не существует единственный метод решения реальных задач из разных областей. 

Каждому методу решения реальных задач присущи свои  достоинства, недостатки и области 

применения. 

3. Разработан упрощенный метод решения реальных задач по химии, физике, технике, 

биологии и экологии, состоящий из пяти этапов. 
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PROIECTAREA ȘI ELABORAREA UNUI MOTOR EOLIAN CU DOUĂ TURBINE 

COAXIALE 
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TURBINES 
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Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 

E-mail: nbalcanuta@gmail.com  

 

Rezumat. Invenția se referă la motorul eolian cu ax orizontal cu două turbine situate coaxial, 

destinat pentru punerea în acțiune a unui mecanism, rotații obținute de la turbina principală cu mai multe 

palete (1) și, respectiv, punerea în funcțiune a unui generator de  curent electric cu ajutorul turbinei 

secundare cu o paletă (2). Turbina secundară (2) utilizează energia vântului din secțiunea (5), care nu este 

utilizată de turbina principală (1), și care, în același timp, expulzează aerul particulele de aer din secțiunea 

(5) în secțiunea (6) contribuind la mărirea presiunii pe paletele turbinei principale (1) și, respectiv la 

mărirea randamentului acesteia (figura 2). 

Cuvinte cheie: Generator de curent electric; motor eolian; pală; turbină coaxială; turbină eoliană. 

 

Abstract: The invention relates to the horizontal-axis wind turbine with two coaxially located 

turbines, intended for actuating a mechanism, rotations obtained from the main turbine with several blades 

(1) and, respectively, the commissioning of an electric current generator. using the secondary turbine with a 

vane (2). The secondary turbine (2) uses the wind energy of section (5), which is not used by the main 

turbine (1), and which, at the same time, expels air from the air particles in section (5) in section (6) 

contributing to the increase pressure on the blades of the main turbine (1) and respectively to increase its 

efficiency (figure 2). 

Key words: Blade; electric current generator; coaxial turbine; wind engine; wind turbine. 

 

 

Întroducere 

Sunt cunoscute o varietate mare de motoare eolian cu un număr de palete foarte divers: una, două, 

trei, sau mai multe palete sau chiar fără de palate la care energia este obținută de la oscilațiile turnului care 

are o anumită formă geometrică inventate de David Yáñez (inventatorul Vortex Bladeless) [1]. Numărul de 

palete a turbinelor este ales în funcție de roza vânturilor în zona respectivă și turațiile pe care dorim să le 

obținem. Turbinele cu un număr mic de palete (1,2, și 3 palete), dezvoltă turații mari dar un moment de 

rotație relativ mic și sunt utilizate, de obicei, la punerea în funcțiune a generatoarelor de curent electric, iar 

turbinele cu mai multe palete (4,6,8,..., 24 palete) dezvoltă turații mici și momente de rotație relativ mare și 

se utilizează la punerea în funcțiune a anumitor mecanisme. De regulă, din punct de vedere al numărului de 

palete se poate spune că cu cât numărul de palete este mai mare cu atât turațiile sunt mai mici și momentul de 
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rotație mai mare, iar din punct de vedere al diametrului turbinei se poate spune că turațiile sunt mai mici cu 

cât diametrul turbinei este mai mare. Aceste reguli sunt valabile atât pentru turbinele cu axul vertical cât și 

pentru cele cu axul orizontal. Dezavantajele turbinelor eoliene, în general, este randamentul relativ mic și 

aplicabilitatea unică: fie acționarea unui mecanism, fie acționarea unui generator de curent electric.  

La etapa actuală există o multitudine de motoare eoliene: cu ax orizontal sa vertical, cu un număr 

extrem de variat al numărului de palate. În literatura de specialitate a ultшmelor decenii apar tot  mai multe 

soluții care vizează motoare eoliene cu două turbine. În lucrarea [2] autorul prezintă o turbină cu două 

rotoare coaxiale, contrarotative, cu deflector-confuzor, destinat a fi utilizat la producerea energiei electrice. 

Lucrarea [3] prezintă o turbină eoliană cu acționare dublă sau cu rotoare contrarotitoare. Utilizarea acestor 

soluții se face cu scopul evitări unui multiplicator pentru obținerea torațiilor mai mari, dar desigur, din cauza 

turbulențelor, randamentul acestor motoare eoliene este mic. 

În prezenta lucrare lucrare se propune soluționează dezavantajele menționate prin proiectarea și 

realizarea unui motor cu două turbine situate coaxial, având aceeași direcție de rotație. Prima turbine numită 

în continuare turbina principală, are șase palete destinată punerii în funcțiune a unui mecanism (spre exemplu 

a unei pompe de apă) și turbina cu o paletă destinat pentru acționarea unui generator de curent electric de 

putere mică, pentru încărcarea unei baterii de acumulatoare. 

 

Particularitățile motorului eolian cu două turbine coaxiale 

Motorul eolian prezentat în lucrare reprezintă un motor ce conține două Turbine eoliene: Turbina 

principală cu 6 palete și turbina secundară cu o singură paletă. Aceste turbine sunt situate coaxial și au 

unghiul de atac al paletelor situat astfel încât paletele să aibă același sens de rotație. Turbina secundară 

conține pe un braț paleta, iar pe altul o contragreutate pentru echilibrarea turbinei. Contragreutatea are forma 

sferică pentru ca rezistența din partea aerului la mișcarea acesteia să fie minimă. Aceasta este plasată pe o 

bară filetată cu o piuliță de blocare în așa fel încât turbina să poată fi echilibrată în dinamică. În corpul 

motorului eolian, confecționat din aluminiu sunt plasate două motoare electrice de tip DC, utilizate în regim 

de generator pentru a determina anumiți parametri ai motorului eolian în sarcină. Primul motor este conectat 

la turbina principală coaxial, iar al doilea motor electric de tip DC este conectat prin curea la turbina 

secundară. 
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Figura 1. Prototipul motorului eolian cu două turbine coaxiale. 

 

Mai întâi să facem o scurtă caracteristică pentru fiecare turbină a motorului prezentat. Turbina 

principală, captează cea mai mare parte a energiei, fiind plasată pe ce mai mare secțiune a discului (6), din 

figura 2. Turațiile acestei turbine sunt relativ mici, dar care  au un moment de rotație relativ mare. Aceste 

turbine au un randament relativ mic, dar sunt cu succes utilizate la punerea în acțiune a unor mecanisme care 

necesită o viteză de rotație mică dar  stabilă. Aceste turbine utilizează mai mult fluxul de aer din parte 

exterioară a discului (6), (figura 2),  a secțiunii transversale a amplasării turbinei, iar energia  discului (5), 

(figura 2), care constituie o parte considerabilă a energiei particulelor de aer ce trec prin această secțiune, nu 

este utilizată. În scopul utilizării energiei particulelor ce trec prin secțiunea discului (5), (figura 2) este 

amplasată turbina secundară cu o singură paletă (2), (figura 2). Turbinele  cu o singură paletă dezvoltă turații 

foarte mari în comparație cu turbinele cu mai multe palete, au un randament mai înalt și pot fi conectate la un 

generator electric fără de un multiplicator de turații, care este costisitor și, în același timp, influențează 

negativ randamentul turbinei din cauza forței de frecare din cuplurile tribologice ale acestuia. Utilizarea 

turbinei secundare (2) prezentată în figura 2, are două funcții: a) punerea în funcțiune a unui generator 

electric pentru a obține o sursă suplimentară de energie electrică; b) mărirea presiunii pe paletele turbinei 

principale (1) care apare datorită forței centrifuge dezvoltată de turbina secundară (2), la punerea în mișcare a 

particulelor de aer din secțiunea discului (5) (figura 2). 

Apelând la sursele teoretice referitoare la captarea de energie a turbinelor eoliene [4] putem spune 

că: 

 
de unde, 

 
 

 

 Este evident faptul că presiunea p a aerului  ce acționează asupra paletelor turbinei este direct 

proporțională cu energia cinetică a aerului ce trece prin secțiunea discului (6) din figura 2.  

 

Figura 2. Amplasarea turbinilor: 

a) secțiunea A-A;   b) amplasarea coaxială a turbinelor; 
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Din cele expuse mai sus rezultă că turbina secundară (2) (figura 2) pe lângă faptul că produce o 

anumită energie electrică contribuie, în același timp, la mărirea presiune aerului P1(figura 3), și respectiv 

crește și, care, influențează pozitiv randamentul turbinei principale. 

 

Figura 3. Diagrama vitezei și presiunii vântului în secțiunea transversală a fluxului de aer 

 

Avantajele motorului eolian cu două turbine coaxiale.  
Instalația prezentată în lucrare combină două tipuri de turbine eoliene cu caracteristici diametral 

opuse din punct de vedere al turației obținute, care conduc la următoarelor avantaje: 

• ridicarea  randamentului turbine principale (1), (figura 2), datorită măririi presiunii pe suprafața 

paletelor turbinei principale, ca efect al forței centrifuge  dezvoltată de turbina secundară (2), (figura 

2); 

• acțiunea  forței de frecare din rulmenții arborelui turbinei secundare (2),  în sensul de rotație al 

turbinei principale (1), (figura 2); 

• obținerea unei surse suplimentare de energie de pe același motor eolian din secțiunea fluxului de aer 

neutilizat din secțiunea discului (5),  de turbina principală (1),  din figura 2; 

• economisirea materialelor pentru construcția unui turn suplimentar. 

 

Pentru această invenție este depusă cererea de brevet nr. 2255 din 12.10.2021, AGEPI Chișinău, 

Republica Moldova 
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FRECARE 

 

APPLICATION RESEARCH  ON THE EVOLUTION OF THE SURFACE LAYER 

OF AN UNCONVENTIONALLY TREATED STEEL SUBJECTED TO FRICTION WEAR 

TESTS 
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Rezumat.  Lucrarea se concentrează pe douã regimuri de tratament neconvențional bazat pe câmp 

magnetic aplicat unui oțel aliat, înainte de a aplica un tratament termochimic. Acest studiu a fost realizat cu 

scopul de a îmbunătăți comportamentul materialului ales în timpul procesului de uzură uscată. 

Creşterea rezistenţei la uzurã  și duritatea stratului superficial obţinut în urma tratamentelor sunt 

prioritare, ca şi îmbunãtãţirea proprietăților mecanice ale unui oțel aliat Cr-Mo. Tratamentul 

termomagnetic, aplicat înaintea tratamentului de nitrocarburare cu plasmă, îmbunătățește proprietățile 

mecanice ale materialului de bazã, mai ales în acest caz, al unui oțel care are un conținut considerabil de 

Crom (1,02%). Această lucrare este o trecere în revistă a cercetărilor mele din ultimii ani. 

Cuvinte cheie: oţel, strat superficial, uzură, tratamente termomagnetice, nitrocarburare 

 

Abstract. The paper focuses on two unconventional magnetic field-based treatment regimes applied 

to an alloy steel before applying a thermochemical treatment. This study was conducted in order to improve 

the behavior of the chosen material during the dry wear process. 

Increasing the wear resistance and the hardness of the superficial layer obtained from the treatments 

are a priority, as well as improving the mechanical properties of a Cr-Mo alloy steel. Thermomagnetic 

treatment, applied before plasma nitrocarburizing treatment, improves the mechanical properties of the base 

material, especially in this case, of a steel with a considerable chromium content (1,02%). This paper is a 

review of my research in recent years. 
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Introducere  

Un numãr mare de repere din industrie –cum ar fi, de exemplu, ansamblele de roţi dinţate -  pot 

beneficia de rezultatele acestor experimente, care aduc îmbunãtãţiri reale ale proprietãţilor mecanice şi 

tribologice, crescând  în mod real  durabilitatea reperelor din oţel îin timpul funcţionãrii. Afirmaţiile de mai 

sus au acoperire în încercãrile de laborator efectuate prin: teste de uzurã - care urmãresc  comportarea, din 

punct de vedere tribologic, a stratului superficial obţinut prin tratament termochimic aplicat dupã diferite 

regimuri de tratament termomagnetic, analize difractometrice dupã fiecare orã de uzurã, a fiecãrui regim de 

tratament aplicat. 

Pornind  de  la  titlul  acestei  lucrãri şi considerând cã, prin ameliorarea proprietãţilor mecanice şi 

creşterea calitãţii (implicit, a durabilitãţii) unor oţeluri utilizate în construcţia utilajelor metalurgice şi în 

industria auto, înţelegând îmbunãtãţirea proprietãţilor mecanice care determinã creşterea rezistenţei la uzurã 

a pieselor din oţel supuse procesului de uzurã prin frecare în funcţionare, am ales iniţial, ca repere de studiat, 

rolele de sprijin cu diametrul (Φ) de 400 mm- role utilizate la maşina de turnare continuã TC1-ISPAT 

SIDEX-S.A. Galaţi, fosta MITTAL STEEL S.A. Galaţi , în prezent LIBERTY Galaţi, şi o serie de roţi 

dinţate/angrenaje care sunt frecvent recondiţionate în atelierele de tratament termic. 

Aceste repere sunt realizate frecvent din oţeluri slab şi mediu aliate, de tipul: 42MoCr11 (AISI 4142, 

40 CD 4 sau DIN 42CrMo4) sau 38MoCrAl09 (40 CAD 6.12 sau, DIN 34 CrAlMo 5). 

Din literatura de specialitate [1], [2], [3], [4], s-a constatat cã, o serie de oţeluri pentru rulmenţi 

(RUL1,RUL2) şi pentru scule (OSC-uri şi Rp-uri) şi-au crescut durabilitatea prin creşterea rezistenţei la 

uzurã determinatã de creşterea duritãţii şi scãderea cantitãţii de material pierdutã la uzura prin frecare uscatã, 

ca urmare a aplicãrii unui câmp magnetic (curent alternativ sau continuu) la tratamentul termic de cãlire şi 
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revenire. 

Pornind de la faptul cã, autorii şi cercetãtorii nu au abordat problema aplicãrii unui tratament 

termochimic cu difuzie dupã tratamentul termomagnetic aplicat miezului,  noutatea cercetãrii constã tocmai 

în aplicarea acestui tratament termomagnetic care modificã caracteristicile  de duritate şi plasticitate la 

oţeluri, urmat de tratamentul termochimic cu difuzie sub temperatura de tratament termomagnetic, care 

conduce la obţinerea unor straturi superficiale cu rezistenţã la uzurã foarte mare [5, 6, 7].    

 

Stratul superficial supus uzurii prin frecare 

Ĩn analiza  procesului general de frecare se disting  trei etape succesive: 

 interacţiunea între suprafeţe; 

 transformãrile care se produc în suprafeţele aflate în contact în procesul de frecare; 

 distrugerea suprafeţelor. 

Interacţiunea între suprafeţe se manifestã prin apariţia unor deformãri volumetrice mari datoratã 

pãtrunderii materialului cu duritate mare în materialul (moale) cu duritate mai micã sau, prin apariţia aşa 

numitelor punţi de fricţiune (aderenţe intermoleculare ale corpurilor aflate în contact)- care apar şi dispar în 

timpul mişcãrii relative. 

Ĩn funcţie de gradientul de tensiune, în stratul superficial apar deformaţii elastice şi deformaţii 

plastice. Deformaţiile plastice conduc la modificarea nivelului energetic al atomilor reţelei cristaline, mãrind 

şi imperfecţiunile din reţea (efectul Frenkel şi efectul Schottky). Astfel, se modificã numãrul de deplasãri în 

reţea a atomilor la deformare, conducând la curbarea reţelei cristaline şi apariţia tensiunilor interne. 

Tensiunile interne (remanente) pot acţiona pe o zonã a cãrei dimensiuni depind de forţele şi câmpurile 

termice exterioare. Tensiunile remanente pot fi: 

 macrotensiuni – tensiuni remanente de ordin I, datorate dilataţiilor şi contracţiilor termice-  

 microtensiuni- care depind de structura materialului. Apar in functie de: orientarea suprafetelor 

cristalizate, anizotropia materialului, diferenţa coeficienţilor de dilatare a constituienţilor  

structurali. Se apreciazã statistic. 

 

Metodologia cercetării  

S-au confecţionat role pentru standul Amsler de testare a uzurii prin frecare, cu dimensiuni 

standardizate astfel încât sã se asigure grade de alunecare ξ diferite. Materialul utilizat este un oţel mediu 

aliat, de îmbunãtãţire, cu urmãoarea compoziţie chimicã: 0,42%C, 0,68% Mn, 0,33% Si, 0,030 % P, 1,02% 

Cr, 0,22^% Cu, 0,17% Mn, 0,02% Al, 0,32% Ni. Se utilizeazã la confecţionarea: roţilor dinţate,  a 

flanşelor, la arbori cu came, la arbori cotiţi, la organe de asamblare, bucşe, capace pentru vase sub 

presiune. 
Regimuri de tratament aplicate: 

Etapa I:  

Tratamentul t1 reprezintă tratamente clasice de Cãlire martensitică (la 850 °C) și revenire înaltă (la 

580 °C), un tratament clasic de îmbunătățire fãrã câmp magnetic.  

Tratamentul t2 reprezintă un tratament neconveţional de Cãlire completã în câmp magnetic, la 850 °C 

cu răcire în apă în câmp magnetic curent alternativ puternic (A.C.) urmat de revenire înaltă la 580 °C (cu 

răcire în apă în câmp magnetic curent alternativ).  

Etapa a II a:  

Nitrocarburarea în plasmã la 530 ˚C (7h, în funcţie de dimensiunile pieselor).  

Astfel, T1 = t2 + nitrocarburarea în plasmã şi T2 = t2 + nitrocarburarea în plasmã. 

Etapa a III a:  

Teste de uzurã prin frecare – pe un stand Amsler  (rolã pe rolã), la grade de alunecare  de 10% sau 

20%, obţinute prin modificarea diametrelor rolelor supuse frecãrii. Lãţimea rolelor este de 10 mm. 

 

Rezultate şi discuţii 

Oscilaţiile mecanice produse de câmpurile magnetice alternative modificã condiţiile de recristalizare, 

o modificare deosebitã suportând viteza de germinare. De aceea, prin aplicarea câmpului magnetic –curent 

alternativ, se realizeazã o granulaţie mai finã, favorizând difuzia. 

Rolul acestor oscilaţii mecanice în procesele de difuziune este mare, deoarece tensiunile produse prin 

magnetostricţiune ca şi modificãrile dimensionale volumice determinate de aceastã magnetostricţiune, 
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conduc la creşterea coeficientului de difuzie. Apar simultan tensiuni în zona frontierelor feromagnetice. Aici 

apar gradienţi ai tensiunilor de magnetostricţiune. Acesti gradienţi determinã creşterea coeficientului de 

difuzie a atomilor în material. Procesul se continuã prin interacţiunea dintre aceşti gradienţi de tensiune şi 

tensiunile interne redistribuite prin difuzie. 

Ĩn ce priveşte pierderea de masã la uzare prin frecare, aceasta scade în cazul tratamentului 

neconvenţional T2 = t2 + nitrocarburarea în plasmã. 

S-au studiat microstructural şi difractometric probele, înainte de testele de uzurã prin frecare şi în 

timpul acestor teste, la intervale de o orã dupã fiecare evaluare, o duratã totalã de câte trei ore. 

Prin difractometrie s-au obţinut o serie de rezultate favorabile diferitelor regimuri de tratament 

neconvenţional. De exemplu , distribuţia fazei Fe4N în stratul superficial nitrocarburat dupã tratamentul T1 

respectiv, T2, Q=150daN, pentru un grad de alunecare ξ =10% este p;rezentatâ în figura de mai jos, unde: 

IFe4N1 reprezintã . 

 

 
 

Figura 1. Distribuţia fazei Fe4N în stratul superficial nitrocarburat dupã tratamentul T1 

respectiv, T2, Q=150daN, ξ =10% 

 

Tabelul 1. Distribuţia fazelor în stratul superficial 

Cod 

Proba 

[%] 

IFeα(M) 

(44˚-45˚) 

[%] 

IFeα(M) 

(82,5º) 

[%] 

IFe3CN 

[%] 

IFe4(CN) 

Δt 

[h] 

Caracteristici de uzare 

clasic 

43,75 7,75 1,17 0,80 0 Q=150 daN ; 

d1=d2=40 mm 

μ=0,116 

ξ=10% 

42,25 7,00 0,90 0,75 1 

43,00 8,25 1,25 0,50 2 

41,75 8,15 1,15 0,50 3 

(C.Alt.) 

 

68,75 10,5 0,75 1,65 1 Q=150 daN ; 

d1=d2=40 mm 

μ=0,116 

ξ=10% 

68,95 11,5 0,50 1,80 2 

108,7 18,0 0,45 1,80 3 

 

Se observã cã, în cazul aplicãrii unui câmp magnetic –curent alternativ de o anumitã intensitate H la 

rãcirile corespunzãtoare cãlirii şi revenirii înalte - înainte de tratamentul termochimic de nitrocarburare în 



 
 

207 

plasmã, s-au obţinut cantitãţi de faze dure [carburi de crom şi, în special, Feα (M):(44,98˚)] mai mari  decât 

în cazul  tratamentului clasic. Aceastã observaţie  este determinatã, de exemplu, prin existenţa unei înãlţimi 

mai mari a picului cuprins în intervalul: 41˚  ÷ 45 º (respectiv, lãţime mai mare a liniei de difracţie), fapt care 

reiese clar şi din calculele efectuate pe marginea difractogramelor, rezultatele acestor calcule fiind prezentate 

parţial în tabelul 1[5, 6]. Totodatã, în tabelul 1 sunt prezentate rezultatele calculelor corespunzãtoare 

distribuţiei fazelor difractogramelor în cazul celor douã regimuri de tratament şi în cazul celor trei stadii de 

uzura prin frecare, dupã: o orã , douã sau trei ore de solicitare, la sarcina Q= 150 daN, Momentul de frecare 

fiind Mf=45 daN/mm2, iar diametrele epruvetelor tip rolã fiind de 40 mm fiecare.  

Ĩn figurile de mai jos sunt prezentate microstructuri – efectuate înainte de testele de uzurã – 

corespunzãtoare celor douã regimuri de tratament. 

 

 

Figura 2. Tratament: 

Cãlire şi revenire înaltã, cu rãciri în apã, fãrã câmp 

magnetic şi nitrocarburare în plasmã la 530 ºC  

(x100) Atac nital 2% 

 

 

Figura 3. Tratament neconvenţional 

(x100) Atac nital 2% 

Ĩn cazul aplicãrii unui tratament în câmp magnetic-curent alternativ de o anumitã intensitate H, 

grosimea stratului tratat termochimic a crescut cu pânã la 40%. 

 

Concluzii  

Rezultatele obţinute prin aplicarea unui câmp magnetic s-au comparat cu rezultatele obţinute prin 

cercetarea lotului martor de epruvete, tratate clasic fãrã câmp magnetic.  

S-a evidenţiat faptul cã, în cazul aplicãrii unui tratament în câmp magnetic-curent alternativ de o 

anumitã intensitate H, grosimea stratului tratat termochimic a crescut cu pânã la 40% faţã de cazul 

tratamentului termic clasic (H=0 A/m) fãrã câmp magnetic. 

Din distribuţia fazelor se poate observa o creştere a duritãţii stratului superficial prin creşterea 

conţinutului de IFe4CN2 şi Feα (M) la aplicarea tratamentului neconvenţional faţã de cazul clasic [7]. 

Originalitatea cercetãrii constã tocmai în aplicarea tratamentului termochimic cu difuzie dupã 

tratamentul termomagnetic, temperatura tratamentului termochimic fiind mai micã decât temperatura 

tratamentului termomagnetic, astfel încât tratamentul termochimic aplicat dupã tratamentul termomagnetic sã 

nu modifice –prin temperaturã- ceea ce s-a obţinut din punct de vedere al proprietãţilor mecanice, prin 

tratament termomagnetic.  

Rezultatele prezentate sunt doar o micã parte din cercetãrile efectuate în ultimii ani.  
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Rezumat. În lucrare sunt prezentate unele rezultate ale influenței câmpului magnetic și curentului 

electric. S-a constatat că aplicarea câmpului magnetic și a curentului electric pe zona de acțiune a 

descărcării prin impuls influențează difuzia elementelor de aliere în straturile superficiale ale acoperirilor. 

În afară de aceasta se obțin straturi cu o uniformitate și continuitate a depunerilor metalice superioare, 

comparativ cu cazul prelucrării prin alierea cu scântei electrice (ASE) clasice.  

Cuvinte cheie: alierea cu scântei electrice, difuzia, câmp magnetic, acoperire, depunere 

 

Abstract. The paper presents some results of the influence of magnetic field and electric current. It 

was established that the application of magnetic field and electric current on the zone of action of the 

impulse discharge influences the diffusion of the alloying elements in the surface layers of the coatings. In 

addition, layers with higher uniformity and continuity of the metal depositions are obtained, compared to the 

case of classical processing by electrospark alloying (ESA). 

Key words: electrospark alloying, diffusion, magnetic field, coating, deposition. 

 

 

Introducere  

Este cunoscut că câmpul magnetic și curentul electric aplicat asupra zonei în care se desfășoară 

procesul alierii prin scântei electrice (ASE) influențează fenomenele care decurg pe electrozi [1, 2]. Este 

vorba despre intensificarea erodării materialului anodului, care îmbunătățește aderența fazei lichide 
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omogenizând straturile superficiale și îmbunătățind cantitatea și uniformitatea depunerilor [2, 3]. Însă pentru 

obținerea unei imagini mai complete a proceselor care decurg la ASE s-au făcut cercetări, scopul cărora a 

fost studierea redistribuirii elementelor electrozilor de prelucrare în straturile superficiale. Studiul proceselor 

fizice ce au loc pe electrozi şi în spaţiul dintre aceştia în timpul ASE la suprapunerea câmpului magnetic pe 

zona de lucru şi la trecerea directă a curentului electric prin electrozi (anod şi catod) au creat premise de 

intensificare a procesului depunerii de acoperiri cu diverse destinaţii funcţionale. 

 

Metodologia cercetării  

Alierea prin scîntie electrică s-a efectuat cu utilizarea generatoarelor de impulsuri de tip industrial 

EFI-10M și Elitron-22. În acest caz s-a folosit un electrod-sculă de tip electrodinamic, frecvenţa de vibraţii a 

căruia putea fi reglată în limitele 70-140 s-1. În calitate de materiale pentru probe s-au utilizat eșantioane din 

cupru și oțel la ASE cu electrozi din materiale cu proprietăți magnetice diferite (Ni, Ag, Cr, grafit). 

Cercetarea influenţei curentului electric asupra procesului de aliere cu scântei electrice s-a efectuat 

după schema prezentată în fig. 1. 

Schemele aplicării câmpului magnetic în zona ASE sunt prezentate în fig. 2. 

 
Figura 1. Schema realizării procesului ASE la trecerea curentului electric prin catod: 

SCE – sursa de current electric; GCI – generatorul de current în impuls. 

 

 
Figura 2. Schema suprapunerii câmpului magnetic pe zona ASE: 

a - dIB 


; b - dIB 


; c - dIB 


. 

 

Măsurarea inducţiei câmpului magnetic s-a efectuat cu ajutorul aparatului "Ш1-8". Câmpul magnetic 

constant se crea cu ajutorul dispozitivului magnetic, care consta dintr-un miez magnetic confecţionat din oţel 
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electrotehnic, pe care a fost înfăşurată o bobină din fire de cupru cu diametrul de 1 mm. Alimentarea 

dispozitivului se efectua de la o sursă de curent continuu cu reglare lentă a tensiunii la ieşire. Aceasta asigura 

reglarea lentă a inducţiei câmpului magnetic în limitele 0-0,2 T. Aceste limite de reglare a inducţiei câmpului 

magnetic în interstiţiu au fost alese, reieşind din rezultatele pozitive obţinute în procesul cercetărilor 

prealabile a influenţei câmpului magnetic asupra creşterii masei catodului [2]. 

 

Rezultate  

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că, la alierea cuprului cu nichel, ultimul pătrunde în cupru la 

adâncime mai mare de 10 μm (fig. 3.). Aplicarea câmpului magnetic ( dIB 


) practic nu influenţează 

asupra mărimii zonei de difuziune, grosimea acoperirii formate este aceeaşi în ambele cazuri şi constituie 3 

μm. Unele deosebiri, totuşi, se observă în distribuirea atomilor la adâncimea zonei de difuzie. În prezenţa 

câmpului magnetic concentraţia cade mai lent şi pe sectoarele iniţiale lipsesc salturile bruşte a  concentraţiei, 

tipice pentru pătrunderea nichelului în cupru la alierea obişnuită, fără câmp magnetic. 

Influenţa direcţiei inducţiei câmpului magnetic suprapus pe zona ASE la depunerea argintului pe 

cupru este ilustrată în fig. 4. 

La ASE a cuprului cu grafit caracterul pătrunderii în cupru a grafitului este similar cu cel al 

nichelului şi în general, este comparabil cu aceea ce s-a obţinut şi în alte cazuri a prelucrării prin impuls [3]. 

Însă, trebuie să precizăm, că adâncimea părunderii atomilor de carbon a constituit o mărime mai mică, decât 

pentru atomii de nichel şi, ca şi în cazul alierii cu nichel, suprapunerea câmpului magnetic ( dIB 


) practic 

nu duce la schimbarea adâncimii de pătrundere. Totodată, pentru ( dIB 


) atomii carbonului pătrund la o 

adâncime de aproximativ 1,5 ori mai mare, decât în cazul ( dIB 


) la grosimea acoperirii de 15 μm, 

lăţimea zonei de difuzie atinge mărimea de cca 55 μm pentru ASE în lipsa câmpului. 

 

 

Figura 3. Curbele distribuirii cromului în acoperire la ASE în câmp magnetic: 

B


1  = 0 T, dIB


2
, dIB


3

. 

 

Pentru ASE în câmp magnetic procesul pătrunderii atomilor de nichel în proba de cupru întru câtva 

se încetineşte, mai ales când pe zona ASE se aplică un câmp longitudinal, adică ( dIB 


). Lungimea zonei 

de difuzie se micşorează până la 20 μm, în cazul păstrării grosimii acoperirii de ordinul 10 μm. În acelaşi 

timp la suprapunerea câmpului transversal ( dIB 


) se formează o zonă de difuzie de ordinul 30 μm şi o 

acoperire de argint foarte subţire. Se poate de presupus, că aceasta este legată de dizolvarea Ag în materialul 

probei. Compararea adâncimii pătrunderii atomilor la ASE în câmp magnetic şi în lipsa lui cu solubilitatea în 

condiţiile de echilibru indică la o lipsă evidentă a legăturii între aceste procese. 
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Cu totul altă imagine avem la suprapunerea câmpului transversal ( dIB 


). În acest caz acoperirea 

este şi mai subţire, şi grosimea ei poate fi determinată la un microscop cu rezoluţia de 500. După cum se 

vede, la suprapunerea câmpului transversal au loc procese concurente. Pe de o parte sub acţiunea câmpului 

magnetic în rezultatul focalizării - defocalizării fluxului electron-ionic, se intensifică transferul de masă 

erodată a anodului pe suprafaţa catodului, iar pe de alta - sub acţiunea forţelor Amper de mare putere se 

amplifică procesul de aderenţă, ceea ce duce la ruperea peliculei fazei lichide, astfel încât, o parte din 

materialul anodului nu se depune pe suprafaţa catodului, dar se împrăştie sub acţiunea forţelor apărute. 

Comparând rezultatele obţinute la ASE a oţelului cu anozi din crom, cu datele ASE a cuprului cu 

argint, observăm o tendinţă generală şi anume: la suprapunerea câmpului magnetic transversal grosimea 

acoperirii formate din materiale diamagnetice se micşorează substanţial, însă, îşi păstrează înalte densitatea, 

uniformitatea şi continuitatea. 

 
Figura 4. Curbele de concentraţie a distribuirii 63Ni în eşantioanele cuprului la ASE cu argint:  

1 – B = 0 T;  2 – dIB 


= 0,07 T ; 3 – dIB 


 = 0,07 T. 

 

La trecerea curentului electric prin catod apare un câmp magnetic, vectorul inducţiei căruia este 

perpendicular suprafeţei acestui catod. Acest factor de asemenea, ca şi în cazul suprapunerii câmpului 

magnetic, poate contribui la schimbarea legităţilor decurgerii proceselor de difuzie în timpul ASE, în 

particular, la mărirea solubilităţii şi mobilităţii atomilor. Într-adevăr, verificarea experimentală a confirmat 

presupunerea despre influenţa câmpului magnetic indus la transferul atomilor elementelor de aliere. 

Pe baza exemplului ASE a catodului de fier  cu electrod de crom şi catodului de cupru cu electrozi de 

argint şi nichel vom studia mobilitatea atomilor în straturile superficiale. Concomitent aceste date le vom 

compara cu rezultatele difuziei, obţinute la suprapunerea câmpului magnetic pe zona ASE. 

Schimbarea mobilităţii atomilor la trecerea curentului electric prin eşantion este ilustrată de tabelul 1. 

După cum se vede din acest tabel adâncimea pătrunderii cromului în oţelul St.3 la ASE cu energia 

descărcării de 0,08 J se măreşte odată cu creşterea densităţii curentului care trece prin catod de la 0 până la 3 

A/mm2. La o densitate constantă a curentului, dar la o valoare mai mare a energiei curentului cu 0,02 J are 

loc o creştere şi mai mare a coeficientului de difuzie a cromului, şi anume: creşterea valorii D în comparaţie 

cu acelaşi pentru ASE în lipsa curentului prin catod, constituie o mărime semnificativă. Rezultatele obţinute 

ne arată de asemenea, că efectul influenţei curentului care trece prin catod asupra mobilităţii atomilor este 

comparabil cu energia descărcării, adică din aceasta reiese, că mobilitatea atomilor poate fi schimbată sau 

prin mărirea densităţii curentului, ce trece prin catod, sau prin mărirea energiei descărcării prin scântei. 

Tabelul 1. Valorile coeficienţilor de difuzie ale cromului în St.3, 10-4 cm/s 

N / N0
 

0,5 

0 

10 20 30 40 50 Х, μm 

3 

2 
1,0 

1,5 

1 
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J, A/mm2 

W, J 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

0,08 1,9 - 3,8 - 6,5 - 

0,1 3,1 4,4 5,5 6,4 - - 

0,12 4,5 - 6,1 - 7,0 9,1 

 

Astfel, practic una şi aceeaşi valoare a coeficientului de difuzie a cromului în oţel - (6,4…6,5)×10-4 

cm2/s caracterizează procesul ASE pentru W=0,1 J şi densitatea curentului J=1,5 A/mm2, sau pentru W=0,08 

J şi J=2 A/mm2. 

 

Discuții  

Aşa deci, îmbinând parametrii energetici ai procesului ASE, energia descărcării şi densitatea 

curentului ce trece prin catod, se poate dirija cu mobilitatea atomilor. Compararea valorilor coeficienţilor de 

difuzie obţinuţi la ASE, când prin catod suplimentar treceau curenţi continuu sau pulsanţi cu aceiaşi, obţinuţi 

la ASE în câmp magnetic demonstrează că ei se deosebesc aproximativ cu o ordine. Evident, că la 

suprapunerea câmpului magnetic cu valoarea inducţiei de 0,1 T, ceea ce este mai mult, decât intensitatea 

câmpului, care se formează în zona catodului la trecerea prin el a curentului electric cu densitatea de 3,0 

A/mm2 - se creează condiţii de amplificare a tranziţiilor de fază, însoţite de fenomene de difuzie. 

O mai mare mobilitate a atomilor la ASE în câmp magnetic cu aceea, ce s-a obţinut la trecerea prin 

catod a curentului electric cu densitatea de 4 A/mm2 se explică printr-o intensificare a transformărilor de fază 

mai mare, decât în primul caz. Astfel, dacă la suprapunerea câmpului magnetic constant, când vectorul 

inducţiei magnetice coincide cu vectorul curentului descărcării parametrul reţelei devine egal cu 0,2881 

(a=2873 nm), atunci la ASE, când prin catod trecea un curent continuu cu densitatea de 3,0 A/mm2, acest 

parametru s-a schimbat numai cu 0,0002 nm, ceea ce corespunde solubilităţii cromului aproximativ cu 3-4%. 

O şi mai mică influenţă asupra formării fazelor în strat o are curentul electric care trece prin catodul 

din material diamagnetic, de exemplu din cupru, care este supus ASE cu argint. Schimbarea parametrilor 

reţelei cuprului constituie 0,0001 nm, ceea ce se află în limitele erorii experimentului. În schimb, în aceste 

condiţii s-a observat formarea unei acoperiri mai uniforme şi mai dense, ce se explică printr-o îmbunătăţire a 

fenomenului aderenţei şi întinderii fazei lichide a argintului. Un tablou similar are loc la ASE a cuprului cu 

nichel. Creşterea valorii „d” a cuprului la trecerea curentului prin catod nu întrece mărimea de 0,00015 nm, 

iar creşterea grosimii acoperirii constituie numai 2-3 μm. Reiese că trecerea suplimentară a curentului 

electric prin catod în timpul ASE de asemenea are o influenţă anumită asupra redistribuirii atomilor şi 

dizolvării reciproce a elementelor, însă într-o măsură mai mică, decât aceasta are loc în cazul aplicării 

câmpului magnetic pe zona ASE. 

 

Concluzii  

S-a stabilit că la trecerea curentului continuu cu densitatea de 1-3 A/mm2 prin anod s-a obţinut o 

cantitate maximă de material al anodului şi respectiv de adaos al catodului, iar varierea inducţiei câmpului 

magnetic în limită 0,01 - 0,1 T permite dirijarea într-un diapazon larg a proceselor de transformării fizico-

chimice în straturile superficiale ale catodului. 

S-a stabilit dependenţa intensităţii formării acoperirilor pe suprafaţa catodului de proprietăţile 

magnetice ale electrodului de prelucrare şi a matricei. În condiţii egale intensitatea transferului de masă a 

anodului de nichel pe suprafaţa catodului din oţel St.3 într-o unitate de timp a crescut de 3,5- 4,0 ori, decât în 

cazul prelucrării aceluiaşi catod cu electrod de argint.  
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