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La o aniversare 

MODELAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR DUPĂ GHEORGHE ILIADI 

 

At an anniversary 

MODELLING THE FINANCIAL BALANCE BY GHEORGHE ILIADI 

 

Colegul nostru, profesorul cercetător Gheorghe Iliadi, doctor habilitat în 

economie, trage la carul ştiinţei economice din republică de circa 45 de ani, 

afirmându-se ca un specialist notoriu în domeniu. Aria intereselor sale în cercetare 

înglobează o amplă varietate de probleme ştiinţifice privind perfecţionarea politicii 

financiar-bancare în ţările cu economia în tranziţie; căile de sporire a eficienţei 

achiziţiilor statale; metodologia analizei mecanismului financiar în economia de 

tranziţie; evoluţia fluxurilor financiare în sistemul financiar naţional; structurile 

instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor de risc  şi multe alte aspecte.  

 

Gheorghe Iliadi s-a născut la 14 martie 1938, în or. Chişinău. A făcut studii serioase în formarea 

sa profesională: a absolvit şcoala nr. 1 din capitală cu o bună reputaţie în educaţie, Institutul Agricol 

din Chişinău  (1962) şi Institutul Industriei Alimentare din Moscova (1965). Activitatea sa ştiinţifică, 

de-a lungul anilor, s-a încununat cu conferirea gradului de doctor în economie în 1970 (la vârsta de 32 

de ani), de doctor habilitat – peste 22 de ani, în  1992, iar  titlul de profesor cercetător (specialitatea 

08.00.10) l-a obţinut peste 18 ani – în 2010. După cum vedem, dl Iliadi şi-a certificat profesionalismul 

şi excelenţa în cercetare nu din fugă, precum unii încearcă s-o facă astăzi, ci pregătindu-se temeinic, 

acumulând cu meticulozitate materialul ştiinţific, fiind apoi verificat şi analizat atât în laboratoarele 

ştiinţifice, cât şi în practica de toate zilele. 

 

Activitatea de cercetare şi ştiinţifico-didactică a profesorului Gheorghe Iliadi impresionează, pe 

bună dreptate: a activat ani buni  (1964-1974) în cadrul Ministerului Agriculturii, Ministerului de 

Achiziţie al RM, apoi la Institutul de Cercetări Ştiinţifice Economice şi Organizarea Producţiei 

Agricole (Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al RM). În continuare, pe parcurs de 23 de 

ani (1977-2000) a realizat cercetări în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Institutul de Cercetări 

Economice, Centrul de Studiere a Problemelor Pieţei cu subordonare dublă – AŞM şi Ministerului 

Economiei. Ultimii 6 ani munceşte în calitate de consultant ştiinţific la Institutului nostru de Economie, 

Finanţe şi Statistică al AŞM şi Ministerului Economiei. 

 

Vom remarca şi activitatea ştiinţifico-didactică a profesorului Gheorghe Iliadi în cadrul unui şir 

de instituţii de învăţământ superior: Universitatea Agrară din Moldova,Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova, Universitatea Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii 

Economice din Moldova; Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei. Dialogul profesor savant-

student-doctorand s-a fructificat cu elaborarea a zeci de teze de licenţă pe teme economice, trezându-le 

tinerilor gustul pentru cunoaştere şi cercetare. Cei mai buni dintre ei, 12 la număr, s-au stabilit cu 

activitatea în ştiinţă, susţinând teze de doctorat sub conducerea profesorului Iliadi:  N. Şeico (1997),     

V.  Ganea (1998), A. Stahovschii (2001), V.  Ierhan (2007), L.  Lepădatu (2010), M. Andruşca (2010), 

M. Gârlea (2012) ş.a. 

 

În prezent, colegul nostru, Gheorghe Iliadi, este director de proiect din  cadrul Programului de 

Stat: „Elaborarea în baza cunoştinţelor interdisciplinare a modelului de optimizare a impactului 

factorilor inflaţionişti ca premisă iniţială a stabilizării sistemului financiar” (anii 2012-2013) şi executor 

responsabil al compartimentului din Proiectul de cercetare instituţională fundamentală pentru anii 

2011-2014 ”Mecanismele eficientizării  managementului finanţelor publice în contextul integrării RM 

în UE”. 
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Savantul economist a publicat pe parcursul activităţii sale160 de lucrări ştiinţifice şi metodico-

didactice, inclusiv 20 de monografii, manuale şi articole de sinteză. La comanda de stat a realizat alte 

30 de lucrări ştiinţifice. Voi nominaliza doar unele din publicaţiile sale remarcabile: Mecanismul 

financiar de atragere şi dirijare a investiţiilor în economia naţională în cartea „Abordări teoretice 

privind creşterea eficienţei investiţiilor în Republica Moldova”, ASEM, 2003 (coautor); Monedă şi 

credit. Manual. ASEM, 2004 (coautor); Structurile instituţionale ale formării şi utilizării investiţiilor 

de risc. INEI, 2004; Managementul portofoliului de investiţii. Manual. ASEM, 2005 (coautor); 

Investiţiile de risc – finanţare alternativă a activităţii inovaţionale. Monografie. IEFS, 2011 (coautor);  

Abordări teoretice şi practice privind evaluarea şi modelarea echilibrului  financiar în economia 

naţională.  Articol  de sinteză. Ediţie suplimentară a revistei „Economie şi Sociologie”, IEFS, 2011; 

Modelul, politica şi scenariul de creştere  economică în baza reformelor structurale. Monografie. 

IEFS,  2012 (coautor). 

 

Dl profesor Gheorghe Iliadi este solicitat în calitate de expert în diverse comisii şi structuri 
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Articolul prezintă nivelul de asigurare cu resurse 

materiale şi tehnice a întreprinderilor agricole din 

Ucraina, principalele probleme şi direcţii de formare în 

contextul crizei financiare şi economice. 
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In the article it is shown the level of providing 

material and technical facilities of Ukrainian agriculture 

companies, main problems and trends of formation, in 

conditions of the financial and economic crisis. 

Keywords: material and technical base, fixed assets, 

production infrastructure, finansovo-ekonomicheskiy 

crisis, cooperation, leasing. 

JEL classification: 

Introducere. Statul a considerat întotdeauna sprijinul 

material şi tehnic al agriculturii drept un aspect vital. 

Practicile îndelungate arată, că sistemul bine organizat al 

sprijinului material şi tehnic al complexului agroindustrial 

conduce la intensificarea şi creşterea eficienţei, reducerea 

costului de producţie; sporirea recoltelor. Toate acestea 

reprezintă o condiţie primordială pentru creşterea bunăstării 

producătorilor agricoli. 

Acesta este motivul pentru care dezvoltarea în 

continuare a producţiei agroindustriale este legată de 

retehnologizarea tehnică şi tehnologică, în cazul în care 

formarea pieţei de resurse materiale şi tehnice pentru 

producţia agroindustrială deţine un loc special. În prezent, 

criza din domeniu este, în mod semnificativ, condiţionată 

de probleme importante privind sprijinul material şi tehnic, 

de un declin abrupt al capacităţii producătorilor agricoli de 

plată. Declinul potenţialului de resurse se răsfrânge negativ 

asupra volumelor de producţie agricolă şi asupra ritmurilor 

de reînnoire a tehnicii agricole. 

Obiectivul articolului. Obiectivul acestui articol este 

studiul stării actuale a sprijinului material şi tehnic al 

întreprinderilor agricole din Ucraina şi definirea 

principalelor modalităţi de reînnoire a acestora. 

Rezultate. Asigurarea agriculturii din Ucraina cu 

mijloace esenţiale este nesatisfăcătoare, fapt evidenţiat de 

reducerea valorii acestora în anul 2011, faţă de 1996, cu 

88,9%; în economia Ucrainei, în general, reducerea valorii 

activelor fixe pentru perioada respectivă a constituit 30,9%. 

În acest caz, dacă în economia ucraineană, în general, 

începând din 2001, se urmăreşte o creştere a valorii 

activelor fixe, atunci în agricultură (cu excepţia anilor 2005, 

2007 şi 2011), valoarea acestora este în continuă             

scădere [3]. 

Dinamica indicatorilor valorici de asigurare cu mijloace 

Introduction. The State has always considered the 

material and technical support of agriculture as it’s vital 

aspect. The longstanding practice shows that the well 

organized system of the material and technical support of 

the agro-industrial complex leads to its intensification and 

its efficiency growth, decreases the production cost; 

increases yields. All this is a first condition for the 

welfare growth of agricultural producers.  

That is why the further development of the                         

agro-industrial production is linked with its technical                  

and technological retooling, where the forming of the 

material and technical resources market for the                    

agro-industrial production takes a special place. 

Nowadays the crisis in the field is significantly 

conditioned by important problems in the material and 

technical support, by a sharp decline of agricultural 

producers’ paying capacity. The decline of the resource 

potential tells negatively on the volumes of the 

agricultural production and on the rhythms of agricultural 

technique renewing.  

The article objective. The objective of this article is 

to study the actual state of the material and technical 

support of the Ukrainian agricultural enterprises and to 

define the main ways of their renewal.  

Results. The Ukrainian agriculture is not properly 

supplied by the fixed assets. It is confirmed by the 

decrease of their value in 2011 in 88.9% in                  

comparison with 1996. In general in the Ukrainian 

economy the decrease of the fixed assets value for this 

period is 30.9%. In the same time, if in general in the 

Ukrainian economy we can observe the growth of the 

fixed assets value since 2011, in the agriculture                    

(except years 2005, 2007 and 2011) their value constantly 

drops [3]. 
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fixe a agriculturii este reflectată în indicatorii investiţiilor 

de capital şi raportul capital-muncă ai întreprinderilor 

agricole. La sfârşitul anului 2011, investiţiile de capital pe 1 

ha de teren agricol au constituit doar 69,8%, comparativ cu 

nivelul din anul 2000, iar raportul capital-muncă pe 1 

salariat a fost de 91,9%, în comparaţie cu anul 2000 [2]. 

Concomitent cu reducerea indicatorilor de cost ai 

asigurării agriculturii cu mijloace fixe, se reduc şi 

cantitativ, în special, asigurarea întreprinderilor agricole cu 

parcuri de maşini şi tractoare. Astfel, în perioada 2000-

2010, numărul de tractoare de toate mărcile a scăzut la 

47,4%, combine de cereale – la 50,2%, de plantare – la 

54,8%, iar instalaţii de muls – până la 32,4% [4]. 

În 1991, la 1 000 de hectare de teren arabil reveneau 14 

tractoare, iar în anul 2009 – 9. Situaţia este similară şi 

pentru combine de recoltat şi treierat cereale şi de recoltat 

porumb. A înregistrat creştere în perioada indicată doar 

numărul de combine de recoltat cartofi şi de maşini de 

recoltat sfeclă de zahăr [5]. 

Din cauza unor probleme tehnice şi de amortizare, 

anual, în Ucraina nu sunt folosite 25-35% din tractoare, 

combine şi alte utilaje, ceea ce duce la nerespectarea 

tehnologiilor procesului de producere şi pierderea, 

aproximativ, a o treime din recoltă. Astfel, parcul care 

deţine combine este uzat cu 82%. Ca urmare, pierderile 

anuale de cereale din cauza nerespectării termenului de 

recoltare a cerealelor şi leguminoaselor constituie de la 2,5 

până la 3,4 milioane de tone.  

Factorii, care influenţează în mod negativ asigurarea 

întreprinderilor agricole cu mijloace fixe, sunt introducerea 

lentă a noilor facilităţi pentru industria creşterii animalelor, 

reducerea numărului de echipamente de producţie în 

construcţia de maşini agricole autohtonă în 2009, ca urmare 

a crizei financiare şi economice, scăderea volumului 

introdus de îngrăşământ organic pentru culturile agricole. 

Introducerea lentă a noilor facilităţi pentru industria 

creşterii animalelor este în raport cu eficienţa scăzută a 

producţiei în anumite sectoare de animale. Astfel, din cauza 

pierderii producţiei de bovine pentru producţia de carne, în 

perioada 2000-2010, s-a redus introducerea în funcţiune a 

încăperilor pentru bovine. 

În acelaşi timp, nu există o corelaţie clară între 

introducerea facilităţilor pentru producţia de porci şi 

rentabilitatea producţiei. De exemplu, în anul 2004, cu un 

randament negativ de creştere a porcilor pentru carne la un 

nivel de 14,4% au fost introduse în funcţiune facilităţi de 11 

mii locuri de animale, iar cu o rentabilitate de 14,9% în anul 

2005 – 10 mii. În plus, din cauza crizei economico-

financiare, în 2009 s-a redus numărul de instalaţii de 

animale puse în funcţiune, chiar şi cu o creştere a 

profitabilităţii producerii porcilor pentru carne de la 0,3% în 

2008 până la 12,1% în 2009 [4]. 

Consolidarea capacităţilor în infrastructura de producţie 

agricolă pentru anii 2000-2008 a fost stopată în anul 2009 

din cauza crizei economico-financiară. 

Actualmente, practic, nu se construiesc canale 

magistrale de apă cu destinaţie agricolă, drumuri pavate 

pentru necesităţi agricole interne, întreprinderi şi secţiuni 

pentru hrana animalelor, combinate de sere şi depozite 

mecanizate pentru depozitarea îngrăşămintelor minerale, 

The value indices dynamic of the agriculture supply 

by the fixed assets has reflected on the indices of capital 

implementation and capital labour ratio of agricultural 

enterprises. At the end of 2011 the capital implementation 

for 1 ha of agricultural lands was only 69.8% of year 

2000 level and the capital labour ratio for 1 worker was 

91.9% of year 2000 level [2]. 

The value decrease of the agriculture supply by the 

fixed assets is followed by the quantity indices decrease, 

namely the supply of agricultural enterprises by     

machines and tractors. So, during the period from 2000 

till 2010 the tractors quantity of all marks decreased to 

47.4%; the harvester threshers quantity decreased to 

50.2%; seeding machines to 54.8%; milking installations 

to 32.4% [4]. 

In 1991 we had 14 tractors for 1000 ha of arable 

lands; but in 2009 we had only 9 tractors. The similar 

situation is with harvester threshers and corn harvester 

threshers. Only potatoes harvester and beet harvester 

machines quantity has increased during the mentioned 

period [5]. 

Because of technical defects and physical exhausting 

25-35% of tractors, threshers and other machines are not 

used in Ukraine every year. It causes the failures of 

production technologies and the lost of almost one third 

of the yield. For, example the park of threshers is 

exhausted in 82%. As a result the year lost of grains due 

to untimely harvesting of cereals and legumes is 2.5-3.4 

million tons.  

The factors which negatively tell on the supply of 

agricultural enterprises by fixed assets are slow 

implementation of new capacities for the animal 

husbandry, decrease of machinery production volumes in 

the native agricultural machinery industry, decrease of 

organic fertilizers volumes which are applied for 

agricultural crops.  

The slow implementation of new capacities for the 

animal husbandry is conditioned by the low efficiency of 

production in some of its branches. So, due to the 

disadvantageousness of cattle breeding for meat during 

2000-2010 the introduction into effect of farm buildings 

for cattle decreased.  

In the same time we don’t see any correlation between 

the implementation of facilities for pig breeding and its 

production profitability. For example, in 2004 when the 

profitability of pig breeding for meat for negative and was 

14,4%, the capacities for 11,000 animal places were 

introduced into effect; and in 2005 when the profitability 

was 14,9% the capacities for only 10,000 animal places 

were introduced into effect. Besides, due to the financial 

and economic crisis in 2009 the quantity of capacities 

introduced into effect decreased in spite of the 

profitability growth in pig breeding for meat from 0.3% in 

2008 to 12.1% in 2009 [4].  

Because of the same reason the developing of the 

agricultural production infrastructure building in 2000-

2008 has stopped in 2009.  

Nowadays we don’t build long-distance water                  

pipes for agricultural needs, auto-road with solid 

surfacing for internal use, animal feed mills and 
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pesticidelor şi a varului. 

Criza economico-financiară a influenţat, în mod 

semnificativ, producerea tehnicii în sectorul autohton de 

construcţie a maşinilor agricole. După creşterea treptată a 

producţiei de tractoare de la 4 034 de unităţi în 2000 până la 

6 339 în 2008, în anul 2009 aceasta a scăzut de 4,4 ori, 

comparativ cu anul 2008. După creşterea producţiei de 

pluguri de la 3 142 în 2000 până la 7 064 în 2008, se atestă 

o scădere la 5336 de unităţi în 2009. O tendinţă similară 

este caracteristică pentru tractoarele de plantat, precum şi 

pentru utilajele pentru introducerea în sol a îngrăşămintelor 

minerale şi a varului. Deja în anul 2010, când a fost 

restabilită tendinţa de creştere a producerii maşinilor 

agricole, are loc scăderea volumului de îngrăşământ organic 

introdus pentru culturile agricole. Totodată, se reduc atât 

volumul introdus de îngrăşăminte, precum şi de suprafeţe 

fertilizate. În anul 2000 au fost introduse 28 410,1 mii tone 

de îngrăşăminte organice pe o suprafaţă de 714,5 ha, iar în 

2010 – 9 874,1 mii tone pe o suprafaţă de 405,5 mii ha [3]. 

În prezent, baza tehnico-materială a întreprinderilor 

agricole este încă în măsură să efectueze operaţii 

tehnologice de bază, dar ea şi-a lucrat resursele tehnice, 

chiar aproximativ 80% din componenta parcului constituie 

maşini cu productivitate scăzută şi uzate moral. 

Amortizarea maşinilor şi lipsa mijloacelor necesare la 

producătorii agricoli nu permit realizarea numărului necesar 

pentru reparaţii ale echipamentelor existente, din care cauză 

funcţionalitatea ei scade brusc. Pentru menţinerea tehnicii 

în stare funcţională este necesar a repara anual, practic, 

toate maşinile şi tractoarele disponibile în parc, dar 

producătorii agricoli au pierdut o parte semnificativă din 

reparaţii şi întreţinere. O parte semnificativă a atelierelor de 

reparaţii, întreprinderilor şi punctelor de deservire au ieşit 

din funcţiune. În consecinţă, nivelul de reparaţie este foarte 

scăzut. 

Costul serviciilor de reparaţie la uzinele de reparaţii, 

atelierele de uz general, staţiile de serviciu atinge 50% sau 

mai mult din venitul brut al producătorilor agricoli. 

Pentru soluţionarea problemei privind insuficienţa 

asigurării tehnice, întreprinderile agricole trebuie să atragă 

organizaţii din afară pentru a efectua operaţii tehnice de 

bază. Activităţile efectuate de către organizaţiile străine în 

structura costurilor de producţie a producerii culturilor 

constituie 18-20%. 

Tarifele pentru servicii privind efectuarea operaţiunilor 

tehnologice importante reduc devastator conturile 

întreprinderilor agricole, în consecinţă se reduce eficienţa 

productivităţii. 

Eficienţa ridicată de utilizare a bazei tehnico-materiale 

se obţine cu un echipament tehnic optim, reînnoirea la timp, 

deservirea reparaţiei şi întreţinerii. O condiţie obiectivă a 

acestei conformităţi este asigurarea producătorilor agricoli 

cu mijloace tehnice suficient de înalt efective, cu piese de 

schimb, produse petroliere, servicii de inginerie şi de 

producere. 

Soluţia pentru a restabili baza tehnico-materială a 

întreprinderilor agricole este cooperarea. Cumpărarea 

tehnicii este posibilă şi prin leasing, iar în formaţiunile 

cooperative intergospodăreşti – utilizarea raţională şi 

eficientă a acesteia. 

manufactories, greenhouses and mechanized warehouses 

for mineral fertilizers, chemical pesticides and                        

lime materials.  

The financial and economic crisis greatly told on 

machine production in the native agricultural machinery 

industry. At the gradual build-up of tractors production 

from 4,034 tractors in 2000 to 6,339 tractors in 2008, in 

2009 their production decreased in 4.4 times in 

comparison with 2008. After the growth of ploughs 

production from 3,142 in 2000 to 7,064 in 2008 we see its 

reduction till 5,336 in 2009. The analogical tendency is 

characteristic for tractor seeding-machines, machines for 

application of mineral fertilizers and lime. In 2010 the 

tendency of the growth of agricultural machinery 

production was restored but the applying of organic 

fertilizers for agricultural crops was decreased. Not only 

fertilizers applying volumes but also fertilized areas were 

reduced. Thus in 2000 28,410.1 thousand tons of organic 

fertilizers were applied for 714.5 thousand ha, in 2010 

only 9,874.1 thousand tons were applied for 405.5 sand 

ha [3]. 

Nowadays the material and technical base of the 

agriculture is still capable to carry out its main technical 

operations but it has exhausted its technical resource. The 

technical park consists in about 80% of low productive 

and out-of-date machines.  

The wear machines and absence of necessary facilities 

don’t allow agricultural producers to carry out needed 

volumes of machinery repair and in the consequence its 

ability to work significantly decreased. In order to support 

the machinery in operant condition the whole machines 

and tractors park should be repaired every year. But 

agricultural producers have lost a significant part of repair 

and technical services. A great part of repair shops, 

enterprises and technical services are disabled. That is 

why the repairing level is very low.  

The cost of repair services at repair enterprises, shops 

of general destination, service stations reaches 50% and 

more of the gross revenue of agricultural producers.  

In order to solve the problem of the insufficient 

technical supply agricultural enterprises needs to involve 

outside organizations to fulfilling he main technological 

operations. The work done by outside organizations 

makes 18-20% of all production expenses in crops 

growing.  

The prices of main technological operations depredate 

greatly accounts of agricultural enterprises; it leads to the 

decrease of their efficiency 

The high efficiency of material and technical base use 

is achieved due to optimal technical equipment, 

opportune maintenance and repairing and technical 

service. The objective condition of this conformity is the 

provision of agricultural producers by the sufficient 

quantity of highly efficient technical facilities, 

replacement parts, oil products, engineering, technical and 

production services.  

The problem agricultural enterprises material and 

technical base maintenance can be solved through 

cooperatives. The agricultural machines can be bought by 

mean of leasing and reasonably and efficiently used in 
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În acest sens, este raţional de cercetat opţiunile de 

cooperare a întreprinderilor agricole pentru achiziţionarea 

în comun a echipamentelor agricole, ţinând cont, în special, 

de relaţiile de leasing cu sprijinul statului. Leasingul pentru 

sectorul agricol din Ucraina este un mecanism eficient de 

investiţie pentur reînnoirea tehnicii. Potrivit datelor 

Federaţiei Europene a Asociaţiilor Naţionale ale 

Companiilor de Leasing, în formă de operaţiuni de leasing, 

în Germania se realizează aproximativ 17% din toate 

investiţiile, în Marea Britanie – 28%, în SUA – 30%, Franţa 

– aproximativ 18%, în Olanda – 11%, Suedia – 26%, iar 

Austria – 20% [5]. 

Concluzii. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, în Ucraina, 

nivelul de aprovizionare materială şi tehnică al 

întreprinderii agricole are o tendinţă negativă, iar acum       

este într-o stare critică. Deci, nivelul de aprovizionare                 

cu maşini al întreprinderilor agricole din Ucraina                             

este de 20%. Această situaţie relevă necesitatea                         

urgentă de reînnoire a resurselor materiale şi tehnice a 

întreprinderilor agricole. În derularea cercetărilor, autorul a 

definit principalele modalităţi de reînnoire a acestora, şi 

anume: creditarea întreprinderilor agricole în condiţii 

preferenţiale; cooperarea întreprinderilor pentru 

achiziţionarea de maşini, leasing pentru achiziţia                   

utilajelor. 

inter-farm cooperatives.  

It is useful to consider options of agricultural 

enterprises cooperation for the common purchase of 

agricultural machinery, paying a special attention to 

leasing relations with the state support. The leasing is an 

efficient investment mechanism of machinery renewing 

for the agrarian sector of Ukraine. According to the data 

of the European Federation of Leasing companies 

National Associations about 17% of all investments in 

Germany are done in form of leasing operations, in 

England – 28%, in the United States – 30%, in France – 

about 18%, in Netherlands – 11%, in Suede – 26%, in 

Austria – 20% [5]. 

Conclusions. During last 20 years in Ukraine                           

the level of the material and technical supply of 

agricultural enterprise has a negative tendency and now is 

in a critical condition. So, the level of the supply of 

agricultural enterprises in Ukraine by machinery is 20%. 

This situation shows the necessity of the urgent renewing 

of material and technical resources of agrarian 

enterprises. During the research we defined the main 

ways of their renewing and namely: crediting of 

agricultural enterprises on preferential terms; enterprises 

cooperation for machinery purchase; leasing for 

machinery purchase. 
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În acest articol autorul pune în dezbatere incertitudinea 

oricărui proiect investiţional sau a unei politici 

guvernamentale. Având în vedere această situaţie, este 

necesar ca, în prealabil, de efectuat o analiză minuţioasă a 

proiectelor propuse pentru implementare şi din mai multe 

variante de ales acel proiect, care este mai avantajos. Acesta 

este un principiu general. Ştiinţa financiară pune la dispoziţia 

cercetătorilor un set de instrumente cu ajutorul cărora s-ar 

putea identifica proiectul cel mai avantajos. Autorul şi-a 

propus să analizeze trei proiecte, care au aceleaşi 

caracteristici, aplicând asupra lor diverse metode de analiză 

financiară, cum ar fi: valoarea actualizată netă (VAN), rata 

de actualizare (RAS), termenul de recuperare (TR), venitul 

suplimentar (VS) şi rentabilitatea realizată (RR). Toate aceste 

instrumente de analiză financiară sunt în cadrul analizei cost-

beneficiu (ACB) şi au ca obiectiv eficientizarea banilor 

(publici) investiţi prin obţinerea rezultatelor performante. 

In this article the author relates about the 

uncertainty of any proposed investment or government 

policies. Taking in account this situation, it is necessary 

to do an analysis of proposed projects for 

implementation and from multiple choices to choose the 

project that is most advantageous. This is a general 

principle. The financial science provides to the 

researchers a set of tools with what we can identify the 

best project. The author aims to examine three projects 

that have the same features, applying them to various 

methods of financial analysis, such as net present value 

(NPV), the discount rate (SAR), recovery time (TR), 

additional income (VS) and return on invested (RR). All 

these tools of financial analysis are in the cost-benefit 

analysis (CBA) and have the aim to streamline the public 

money that are invested to achieve successful 

performance. 

Cuvinte cheie: sensibilitate, incertitudine, valoare 

anticipată, analiza cost-beneficiu, valoarea actualizată netă, 

rata de actualizare, termen de recuperare, venit suplimentar, 

rentabilitatea realizată. 
 

Keywords: sensitivity, uncertainty, expected                 

value, cost-benefit analysis, net present value, discount 

rate, recovery time, extra income, achieved            

profitability. 
 

Introducere. Proiectele guvernamentale sunt finanţate, 

îndeosebi, din bani proveniţi din colectarea taxelor. Orice taxă 

(accizele, taxa pe valoarea adăugată sau impozitul pe venit) 

pusă pe un bun, determină în mod normal o pierdere 

deadweight. Se pierde din surplusul social la transferul 

venitului din taxe de la consumatori şi producători către 

guvern. Această pierdere (sau risipă) apare de câte ori există 

un răspuns comportamental vizavi de o taxă, deoarece 

determină contribuabilii, fie să-şi reducă posibilităţile de 

consum, fie să-şi reducă întrucâtva numărul de ore lucrate. 

Valoarea marginală a consumului pierdut sau a orelor de 

lucru pierdute sau risipite reprezintă pierderea                        

deadweight a taxei. 

Am putea constata că guvernul va folosi banii publici 

pentru implementarea unui proiect (a unei politici) public. 

Majorarea taxelor în scopul finanţării unui proiect poate 

avea şi riscuri, deoarece contribuabilii îşi determină un anumit 

comportament, care pe viitor va reduce venitul impozabil al 

contribuabilului. Costurile viitoare ale guvernului pot fi mai 

mari pe viitor decât beneficiile obţinute recent. 

Astfel, orice proiect, care se prevede a fi implementat, 

conţine multe incertitudini. Aceste incertitudini pot veni fie 

dintr-un proiect al guvernului, care prevede majorarea de 

impozite sau taxe, fie dintr-un proiect public de construcţie a 

unei străzi. În primul caz, majorarea impozitelor, pe perioadă 

medie sau lungă de timp, va duce la reducerea venitului 

naţional (a produsului intern brut), deoarece stimulentul faţă 

de muncă se va reduce. În cazul al doilea, construcţia unei noi 

străzi are menirea să îmbunătăţească transportul, să reducă 

accidentele. În acest caz, nu putem spune cu precizie câte vieţi 

vor fi salvate în urma construcţiei unei străzi noi, sau chiar şi 

alegerea celei mai adecvate valori în monedă care poate fi 

Introduction. Government projects are financed, 

particularly from money that are collected from taxes. 

Any tax (excise, VAT or income tax) placed on a good, 

normally cause deadweight loss. Will be a loss of social 

surplus to income transfer from the consumers and 

producers taxes to the government. This loss (or 

dissipation) occurs whenever there is a behavioral 

response to some tax, because this determines the 

taxpayers to reduce consumption or to reduce somehow 

the number of worked hours. Marginal value of lost 

consumption or of wasted work hours are the lost of 

deadweight of the tax. 

We think that government will use public money for 

some public project. 

Most of the taxes have the aim to finance a project, 

but also may have some risks because taxpayers 

determine their specific behavior that will reduce future 

taxable income of the taxpayer. Future costs of 

government may be greater than the benefits obtained 

recently. Thus, any project which is expected to be 

implemented contains many uncertainties. These 

uncertainties may come either from a government 

project, which provides tax or fee increase or a public 

construction project of a street. In the first case, raising 

taxes on the medium or long term, will reduce national 

income (gross domestic product), because the stimulant 

of work will be reduced. In the second case, the 

construction of new road, intend to improve 

transportation and reduce accidents. In this case, we 

can’t say precisely how many lives will be saved from 

the construction of new roads, or even choose the most 

appropriate values currency values attributable to saved 
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atribuită unei vieţi salvate. 

Analiza sensibilităţii încearcă să rezolve, să propună 

soluţii privind incertitudinea. 

lives. 

Sensitivity analysis attempts to resolve and to 

propose some solutions for uncertainty. 

Riscul şi incertitudinea. Analiza cost-beneficiu necesită 

efectuarea anumitor previziuni. Un anumit proiect ar fi bine 

sau nu să fie implementat în funcţie de ceea ce se aşteaptă a se 

întâmpla după demararea acestuia, este o ipoteză. Nimeni nu 

poate spune cu exactitate. Previziunile de viitor ale analistului 

sunt incerte şi nimeni nu va putea spune ce anume se va 

întâmpla în viitor, deoarece sunt o mulţime de factori interni şi 

externi care vor influenţa executarea proiectului şi pe care 

nimeni cu exactitate nu-i poate previziona. 

De ex., sunt evenimente care nu pot fi controlate de clienţi, 

cum ar fi: epidemiile, inundaţiile sau fluctuaţii ale preţului 

petrolului etc. Toate pot avea influenţă asupra costurilor şi 

beneficiilor anticipate ale proiectelor (politicilor) analizate. 

Conştientizăm că incertitudinea există. 

Analiza generală a costurilor şi beneficiilor încearcă să 

explice conceptul de incertitudine. Cercetătorii ACB în scopul 

explicaţiei acestui concept au introdus trei termeni relevanţi: 

a) valoarea anticipată – ca mărime ce reflectă nivelul 

riscului; 

b) analiza sensibilităţii – ca metodă de investigare a 

rezistenţei (robusteţei) estimatorilor beneficiului net  la diferite 

soluţii ale situaţiei cu privire la care există incertitudine; 

c) valoarea informaţiei – ca o categorie aparte de 

beneficii în ACB şi ca ajutor pentru orientarea eforturilor de 

analiză. 

Valoarea anticipată ia în calcul influenţa asupra 

beneficiilor şi costurilor unor evenimente posibile ale căror 

probabilităţi de apariţie pot fi stabilite de analist. 

Analiza sensibilităţii este o metodă de cuantificare a 

gradului de incertitudine al estimatorilor obţinute pentru 

parametrii relevanţi ai unei analize – ar trebui să devină o 

componentă a oricărei ACB. 

Atunci când analiştii reuşesc să obţină informaţii 

suplimentare în legătură cu valorile costurilor şi beneficiilor 

unui proiect, ei ar putea avea şi posibilitatea de a valorifica 

această informaţie printr-o modelare matematică a condiţiilor 

de incertitudine aferente (inerente) deciziilor luate. 

Cu privire la viitor, am putea să ne imaginăm mai multe 

tipuri de situaţii de incertitudine, dar este foarte deficil să putem 

întocmi o listă completă a evenimentelor viitoare posibile, care 

ar putea să se producă. Dar în multe situaţii ale vieţii de zi cu zi 

este rezonabil să considerăm că viitorul este incert numai cu 

privire la un anumit număr de evnimente viitoare posibile. De 

exemplu, plecând la lucru ne gândim să luăm umbrela în 

servietă sau nu, astfel împărţind viitorul în două situaţii care pot 

avea loc în timpul acelei zile: fie va ploua, fie nu va ploua. Dacă 

nu va ploua nu vom utiliza umbrela. Dar pot interveni şi alte 

evenimente în cursul acestei zile, care ne va face umbrela utilă 

(va fi mult soare şi vom utiliza umbrela sau ca instrument de 

apărare în anumite cazuri extreme etc.). 

Modelarea viitorului sub forma unui set adecvat de 

eventualităţi implică încă o limitare a incertitudinii, în funcţie 

de cât de probabilă este fiecare dintre aceste eventualităţi. 

Incertitudinea unei situaţii viitoare este o problemă de risc, care 

trebuie încorporată într-o ACB printr-o analiză a valorii 

anticipate.  

Selectarea setului de evenimente aleatoare şi a 

The risk and uncertainty. Cost-benefit analysis 

requires performing some certain forecasts. A hypothesis 

is that any project can be implemented well or not, 

depending on what is expected to happen after its 

inception. As a result, no one can say for sure. Analyst’s 

forecasts for the future are uncertain and nobody can say 

what will happen in the future, because there are a lot of 

internal and external factors that will influence the 

execution of the project and that no one can exactly 

predict. For example, there are events that can not be 

controlled by clients such as epidemics, floods, or 

fluctuations in oil prices, etc; but all can influence on 

project costs and anticipated benefits (policy) from 

project analysis.  

We realize that uncertainty exists. 

Overall cost-benefit analysis attempts to explain the 

concept of uncertainty. CBA researchers introduced three 

relevant terms: 

d) the expected value – the amount that reflects the 

level of risk; 

e) sensitivity analysis – as a method of investigating 

resistance (robustness), estimations of net benefit at 

different solutions to the situation where there is 

uncertainty; 

f) the information – as a special category of                

benefits in the CBA and as aid for analysis efforts 

orientation. 

Expected value takes into account the influence on 

the benefits and costs of possible events whose 

probabilities can be determined by the analyst. 

Sensitivity analysis is a method of quantifying                  

the uncertainty of estimators obtained for                   

relevant parameters analysis – should become part of any 

CBA. 

When analysts fail to obtain further information in 

connection with the costs and benefits of a project, they 

may have the opportunity to capitalize this information 

by mathematical modeling of uncertainty conditions 

(inherent) decisions. 

About the future, we can imagine several situations of 

uncertainty, but it is difficult to draw up a complete list of 

possible future events that could occur. But in many 

situations of life, it is reasonable to believe that future is 

uncertain only about a number of possible future events. 

For example, going at work we think if it is needed or not 

to take umbrella. We can divide the future in two 

situations, which can occur during the day: either it will 

rain or not. Unless it rains, we’ll don’t use umbrella. But 

other events can occur during the day, which will confirm 

that will use umbrella (if will be sun- will use umbrella, or 

as defense in some extreme cases). 

Shaping the future as a more appropriate set of 

contingencies, involves a limitation of uncertainty, 

depending on each of these contingencies. Uncertainty of 

future situations is a matter of risk to be incorporated 

into a CBA with an expected analysis. 

Selecting the set of random events and probability of 
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probabilităţii lor de apariţie face posibilă calcularea 

beneficiului net anticipat al unei politici. Beneficiul net 

anticipat (BNA) aferent politicii va fi calculat prin formula: 

occurrence is possible to calculate the expected net 

benefit of the policy. Expected net benefit (BNA) for the 

policy will be calculated by the formula: 

 

BNA = p 1 (B1 - C1 ) + ...+ pn  (Bn - Cn ), 

 

unde: 

BNA – beneficiul net anticipat; 

i – evenimentul; 

pi – probabilitatea apariţiei acestui eveniment; 

Bi – beneficii estimate corespunzător; 

Ci – costuri estimate în condiţiile apariţiei evenimentului. 

În analiza cost-beneficiu, practica este aceea de a trata 

valorile anticipate ca fiind sigure. 

Este important să se compare cât de cât gradul de 

corectitudine a tratării valorilor anticipate şi a valorilor 

sigure echivalente ca fiind egale. Acest tratament nu este 

conceptual corect atunci când se măsoară disponibilitatea de a 

plăti a indivizilor în condiţii de incertitudine. Totuşi în 

practică tratarea valorilor anticipate şi a sumelor sigure ca 

echivalente este, în general, justificată atunci când, prin 

punerea în comun a riscului pe mulţimea variantelor de 

politici sau de mulţimea persoanelor afectate de o politică, 

valorile efectiv realizate ale costurilor şi beneficiilor devin 

mai apropiate de valorile anticipate. 

Este important ca analistul să ofere concepte de bază 

necesare alegerii celei mai importante mărimi de măsurare a 

costurilor şi a beneficiilor  în condiţii de incertitudine. În 

legătură cu aceasta este necesar de evaluat politicile 

guvernamentale care generează modificări (creşteri sau 

scăderi) ale gradului de incertitudine cu care se confruntă 

indivizii în societate. 

Putem constata că în contextul analizei cost-beneficiu 

măsura beneficiilor sociale obţinute din implementarea unei 

politici publice este dată de disponibilitatea indivizilor de a 

plăti pentru consecinţele politicii respective asupra societăţii. 

Cu toate că, în multe situaţii analiştii preferă să utilizeze 

metoda chestionarului condiţionat de evaluare, cea mai uzitată 

metodă de determinare a disponibilităţii de a plăti, constă în 

deducerea ei din observaţiile directe asupra comportamentului 

individual. Observaţiile comportamentale se referă la 

modificările survenite în consumul unui bun atunci, când 

preţul unui bun sau cantităţile oferite pe piaţă sunt afectate de 

prevederile unei politici publice. 

Dar dacă o politică publică are ca scop să conserveze o 

zonă naturală populată cu o specie rară de animale, ACB a 

politicii va reieşi din costurile directe de întreţinere, plătite de 

societate, deşi unii nu vor avea nici un beneficiu, în sensul că 

nu se vor folosi de peisajul natural pentru recreare, pe când 

alţii vor avea beneficii, este vorba despre vânători, care îşi vor 

asigura un nivel calitativ ridicat pentru sportul preferat. Dar în 

consecinţă toţi vor contribui la acoperirea costurilor 

întreţinerii acestei zone, se poate întâmpla diferenţiat. 

Problema cheie la selectarea proiectelor (politicilor) sociale 

este ca prin toate instrumentele să fie utilizate resursele 

financiare cu cea mai înaltă eficienţă. În ştiinţa financiară sunt 

mai multe criterii de eficientizare a resurselor financiare, unul 

din care este VAN. 

Valoare actualizată netă a investiţiilor – VAN, care 

presupune compararea fluxurilor pozitive şi negative generate 

where: 

BNA – anticipated net benefit; 

i - event; 

pi - probability of this event; 

Bi – properly estimated benefits; 

Ci – estimated costs under the occurred event. 

In cost-benefit analysis, the practice is treated as 

expected safe values. 

It is important to compare the degree of fairness 

treatment, expected values and safety equivalent values 

as equal. This treatment is not conceptually correct when 

it is measured willingness to pay of individuals under 

uncertainty. 

However, in practice the anticipated treatment and 

safe amount as equivalent is generally justified when, by 

pooling risk crowds policy choices or crowd of people 

affected by a policy, actual values of costs and benefits 

become more close to expected values. 

It is important for the analyst to provide the 

necessary basic concepts choosing the most                 

important sizes measuring costs and benefits under 

uncertainty. In this connection it is necessary to evaluate 

government policies that generate changes (increases or 

decreases) the uncertainty faced by individuals in 

society. 

We find that in the context of cost-benefit analysis, 

the measure of social benefits derived from the 

implementation of a public policy is determined by 

willingness to pay of individuals for the policy 

consequences on society. Although, in many cases 

analysts prefer to use questionnaire conditioning method, 

most commonly used method for determining the 

willingness to pay that is deducted from direct 

observations of individual behavior. 

Behavioral observations are related to changes in the 

consumption of a good when the price of a good or 

quantities offered in the market are affected by public 

policy provisions. But if a public policy aims to preserve 

a natural area populated by rare species of animals, CBA 

policy shall result in direct maintenance costs, paid by 

the company, although someone will not have any 

benefit, will not use natural landscape for recreation, 

while others will benefit, it's related to hunters who will 

ensure high quality for a favorite sport. But thus all, 

contribute to maintenance costs in this area, it may 

happen differently. The key issue in selecting projects 

(policy) is that social tools used by all financial resources 

used with the highest efficiency. In financial knowledge 

there are many criteria to streamline financial resources, 

one of this NPV. 

Net present value of investment – NPV, involves 

comparing positive and negative flows generated by the 

investment, discounted at the interest rate. Positive and 

negative cash flows generated by investment projects 
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de investiţie, actualizate la rata dobânzii. Fluxurile financiare 

pozitive şi negative generate de proiecte de investire se produc 

în timp diferit şi, deci, pentru obţinerea unor informaţii cu 

privire la rentabilitatea investiţiilor se utilizează procedeul de 

actualizare a acestora. Astfel, valoarea actualizată netă constă în 

actualizarea tuturor fluxurilor de numerar generate de proiect la 

o rată de actualizare, adică cu costul capitalului. Pentru a 

accepta un proiect de investiţii, ne orientăm la următoarele: 

- dacă VAN = 0, atunci investiţia dată este similară cu 

un plasament a sumei investite la bancă; 

- dacă VAN < 0, atunci proiectul va aduce un profit mai 

mic decât un plasament financiar similar făcut la o bancă şi, 

în acest caz, individul va respinge proiectul; 

- VAN > 0, proiectul aduce profit în plus faţă de un 

plasament de aceiaşi valoare cu dobânda compusă pe o 

perioadă de timp egală cu durata de viaţă economică a 

proiectului şi, deci, proiectul este acceptat. 

Formula de calcul este: 

occurring in different time, obtain as result information 

about the profitability of investments process and it is 

used to update them. 

Thus, the net present value is discounting all cash 

flows generated by the project at a discount rate that is 

the cost of capital. To accept an investment project, we 

focus on the consequences: 

- If NPV = 0, the time investment is an investment 

similar to the amount invested in the bank; 

- If NPV < 0, then the project will bring less              

profit than a similar financial investment made in a 

bank, and in this case, the individual will reject the 

project; 

- NPV> 0, the project brings profit in addition to 

an investment of the same amount with compound 

interest over a period of time equal to the economic life 

of the project and therefore the.   

 The formula is: 

t 

VAN =   CFn  _ CI; 
n=1

 (1+i)
n 

 

unde CFn – venitul net sau cash flow prognozat pentru a 

fi obţinut în perioada de timp - „n”,  

i (sau r) – rata de actualizare; 

CI – costul investiţiei; 

t – numărul de perioade analizate. 

Pe plan economic şi financiar un proiect investiţional cu 

o valoare actuală netă pozitivă semnifică următoarele: 

a) Proiectul investiţional posedă capacitatea de a 

rambursa pe perioada ciclului său de viaţă investiţia iniţială; 

b) Proiectul investiţional are capacitatea de a produce 

cash flow în exces. Totodată menţionăm, că valoarea 

actualizată netă are şi unele neajunsuri: 

- ne permite să stabilim dacă proiectul este rentabil sau 

nu, dar nu ne dă posibilitatea să comparăm cu alte proiecte; 

- nu ţine cont de termenul de recuperare; 

- depinde de mărimea ratei de actualizare, de aceea este 

foarte important ca aceasta să fie luată corect. 

Alegerea ratei de actualizare (RAS) este una din cele 

mai importante părţi ale unei analize cost-beneficiu. RAS 

are implicaţii extrem de importante pentru bugetul federal 

(bugetul public naţional, cazul Republicii Moldova), pentru 

dezvoltarea regională, pentru deciziile tehnologice, pentru 

mediul înconjurător, precum şi pentru mărimea guvernului 

(citat: Robert Lind, SUA, după cartea: Analiza Cost-Beneficiu: 

concepte şi practică. Traducere autorizată din ediţie engleză, 

2001. Autori: Boardman A.E.; Greenberg D.H., pag. 284). 

Pentru a vedea modul în care RAS poate modifica 

clasamentul unor proiecte, să ne imaginăm o agenţie 

guvernamentală, care are doar un buget de 100000 de dolari 

pentru a implementa unul din trei potenţiale proiecte. 

Beneficiile nete anuale ale acestor proiecte sunt ilustrate în 

tabelul 1. Alegerea unei rate de actualizare reduse (2%) 

favorizează proiectul C, în timp ce o rată de actualizare mai 

ridicată favorizează proiectul B. Astfel, alegerea proiectului 

va depinde în mod esenţial de alegerea ratei de actualizare. 

where CFn – net income or cash flow projected to be 

achieved within the time - „n”, 

i (or r) – discount rate; 

CI – investment cost; 

t – number of periods analyzed. 

Economic and financial investment project with a 

positive net present value means the following: 

a) The investment project has the ability to repay 

its life cycle during initial investment; 

b) The investment project has the capacity to 

produce excess cash flow. Also, it is to be mentioned 

that NPV has some weaknesses: 

- allows us to determine if the project is profitable or 

not, but it enables us to compare with other projects; 

- doesn’t contain the recovery period; 

- depends on the size of the discount rate, so it is 

very important that it be properly taken. 

Choosing the discount rate (RAS), is one of the most 

important parts of a cost-benefit analysis. RAS has 

extremely important implications for the federal budget 

(national public budget, the case of Moldova, Republic 

of), regional development, technological decisions, the 

environment, and the size of government (quote: Robert 

Lind, USA, Cost-benefit: concepts and practice, 2001 

(English translation by Boardman A.E., Greenberg D.H., 

page 284). 

To see how RAS can change the ranking of              

projects, let us imagine a government agency that only 

has a budget of 100 000 dollars to implement one of 

three potential projects. Annual net benefits of                     

these projects are shown in Table  Choosing a low 

discount rate (2%) favors the project C, while a higher 

discount rate favors the project B. The choice of the 

project will depend critically on the choice of discount 

rate. 
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Tabelul 1/Table 1 

Beneficiile nete anuale şi valorile nete actuale ale celor trei proiecte alternative (dolari SUA)/  

Annual net benefits and net present values of the three alternative projects (U.S. dollars) 
Anul/ Year Proiectul A/ Project A Proiectul B/ Project B Proiectul C/ Project C 

0 -80 000 -80 000 -80 000 

1 25 000 80 000 0 

2 25 000 10 000 0 

3 25 000 10 000 0 

4 25 000 10 000 0 

5 25 000 10 000 140 000 

VAN/ NPV (r = 2%) 38 006 35 830 47 272 

VAN/ NPV(r = 10%) 14 836 21 571 6 956 

Sursa/Source: Calculele autorului în baza Analiza Cost-Beneficiu: concepte şi practică. (Traducere autorizată din ediţie engleză, 

2001). Boardman, A.E.; Greenberg D.H. et al., pag. 285./ Authors calculations, based on Boardman A.E., Greenberg D.H., 2001, 

Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, page 285. 

 

Concluzii: În general, o rată de actualizare redusă 

favorizează proiectele, care au cele mai ridicate beneficii, 

indiferent de momentul, în care aceste beneficii apar, 

deoarece toate ponderile de actualizare socială sunt foarte 

aproape de 1. Creşterea ratei de actualizare înseamnă 

aplicarea unor ponderi mai mici beneficiilor (sau costurilor), 

care vor apărea în viitor şi, prin urmare, proiectele cu 

beneficii mari în viitor (cum este proiectul C) vor fi 

defavorizate în comparaţie cu proiectele, care au beneficii 

mai mari mai aproape de prezent (cazul proiectului B). 

Prin urmare, beneficiile acumulate de implementarea 

proiectelor prin fluxuri de numerar (cash flow) pe parcursul 

timpului de execuţie a proiectului, au mare importanţă, 

deoarece banii au valoare în timp. Cu cât mai devreme vor fi 

înregistrate cash flowrile (fluxurile de numerar), cu atât mai 

rentabil va fi considerat proiectul în baza criteriului VAN. 

Conclusions: In general, a low discount rate                

favors projects that have the highest benefit, regardless 

of when these benefits occur because all social               

discount weights are very close to 1. increasing the 

discount rate means the application of weights smaller 

benefits (or costs) that will occur in the future and 

therefore great benefits in future projects (such as    

project C) will be disadvantaged compared to projects 

that have wider benefits closer present (case of               

project B). 

Therefore, the benefits gained by implementing 

projects with cash flows during project execution time 

are of great importance, because money has value over 

time. The earlier will be recorded cash flows, and then 

more profitable would be considered the project in base 

of NPV criteria. 

 

Tabelul 2/Table 2 

Sinteza analizei proiectelor prin diverse metode/ Summary of projects by various methods 

 

Indicatori/  

Indicators 

Costul iniţial al 

investiţiei, dolari/ The 

initial cost of investment, 

in dollars 

Fluxuri financiare/ Financial flows 

An 1/ 

1st year 

An 2/ 

2nd year 

An 3/ 

3rd year 

An 4/ 

4th year 

An 5/ 

5th year 

Proiectul A/ Project A - 80 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Proiectul B/ Project B - 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Proiectul C/ Project C - 80 000 0 0 0 0 140 000 

Calcularea VAN pe proiecte la diverse rate de actualizare/NPV calculation on projects at various discount rates 

Proiectul A/ Project A VAN/ NPV (r = 2%) 38 006  dolari/ U.S. dollars 

Proiectul B/ Project B VAN NPV (r = 2%) 35 830  dolari/ U.S. dollars 

Proiectul C/ Project C VAN NPV (r = 2%) 47 272  dolari/ U.S. dollars 

Proiectul A/ Project A VAN NPV (r = 10%) 14 836  dolari/ U.S. dollars 

Proiectul B/Project B VAN NPV (r = 10%) 21 571  dolari/ U.S. dollars 

Proiectul C/ Project C VAN NPV (r = 10%) 6 956  dolari/ U.S. dollars 

Sursa/Source: Elaborat de autor/ Elaborated by the author. 

 

Concluzii: În general, o rată de actualizare redusă 

favorizează proiectele, care au cele mai ridicate beneficii, 

indiferent de momentul, în care aceste beneficii apar, deoarece 

toate ponderile de actualizare socială sunt foarte aproape de 1. 

Creşterea ratei de actualizare înseamnă aplicarea unor ponderi 

mai mici beneficiilor (sau costurilor), care vor apărea în viitor 

şi, prin urmare, proiectele cu beneficii mari în viitor (cum este 

proiectul C) vor fi defavorizate în comparaţie cu proiectele, 

care au beneficii mai mari mai aproape de prezent (cazul 

proiectului B). 

Conclusions: In general, a low discount rate                   

favors projects that have the highest benefit,                  

regardless of when these benefits occur because all social 

discount weights are very close to 1. Increasing the 

discount rate means the application of weights                  

smaller benefits (or costs) that will occur in the future 

and therefore great benefits in future projects (such as 

project C) will be disadvantaged compared to                   

projects that have wider benefits closer present (if    

project B). 
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Prin urmare, beneficiile acumulate de implementarea 

proiectelor prin fluxuri de numerar (cash flow) pe parcursul 

timpului de execuţie a proiectului au mare importanţă, 

deoarece banii au valoare în timp. Cu cât mai devreme vor fi 

înregistrate cash flowrile (fluxurile de numerar), cu atât mai 

rentabil va fi considerat proiectul în baza criteriului VAN.  

Therefore, the benefits gained by implementing 

projects with cash flows during project execution                  

time are of great importance because money has value 

over time. The earlier will be recorded cash flows, to the 

more profitable would be considered project NPV 

criteria. 

 

Tabelul 3/ Table 3 

Sinteza calculului termenului de recuperare pentru cele trei proiecte (vezi tabelul 1)/ 

Synthesis calculation of the recovery period for the three projects (see Table 1) 

Indicatorii/ 

Indicators 

Termenul de recuperare (TR)/ Recovery period (RP) 

Proiectul A/ Project 

A 

TR A  =  3 ani şi 2,4 luni (sau 3 ani şi 64 de zile)/ RP A  =  3 years and 2.4 months (or 3 years 

and 64 days) 

Proiectul B/ Project 

B 

TRB  = În primul an s-a recuperat  CI/ RPB  = In the first year was recovered CI 

Proiectul C/ Project 

C 

TRC = Proiectul C nu a înregistrat fluxuri de numerar în primii 4 ani de funcţionare, dar în al 

5-lea an a înregistrat un flux de numerar egal cu 140 000 de dolari, astfel acoperind costul 

investiţional de 80 000 de dolari şi, totodată, înregistrând un surplus egal cu 60 000 de dolari / 

RPC = Project C has not experienced cash flow in the first 4 years of operation, but in the 5th 

year recorded a cash flow equal to 140,000 dollars, thus covering the cost of investment of 

80,000 dollars and also recorded a surplus equal with 60,000 dollars 

Sursa/ Source: Elaborat calculat de autor/ Elaborated by the author. 

 

Concluzii: Din punct de vedere al termenului de 

recuperare, cel mai avantajos este proiectul B, deoarece s-a 

recuperat în primul an de funcţionare economică, iar în 

ceilalţi ani de viaţă economică a adus venit suplimentar. 

Conclusions: In terms of best time recovery is the 

project B, because it was recovered in the first year 

economic life and in the following years brought 

additional income. 

 

Tabelul 4/ Table 4  

Sinteza calculului venitului suplimentar generat de cele trei proiecte/ 

Summary of additional income for three projects 

Indicatorii/ Indicators Venitul suplimentar, dolari/ Additional income, dollars 

Proiectul A/ Project A 70 000 dolari/70 000 dollars 

Proiectul B/ Project B 40 000 dolari/40 000 dollars 

Proiectul C/ Project C 60 000 dolari/60 000 dollars 

Sursa/Source: Elaborated by the author/ Elaborat calculat de autor. 

 

Concluzii: Calculând venitul suplimentar generat de 

fiecare din aceste trei proiecte concluzionăm că după 

recuperarea investiţiilor plasate în fiecare din aceste 

proiecte, venitul suplimentar major îl aduce proiectul A în 

sumă de 70 000 dolari, apoi urmează proiectul C cu un 

supliment de 60 000 dolari şi la sfârşit este proiectul B cu un 

supliment de 40 000 dolari. 

Dacă facem abstracţie de alte condiţii de încasare a 

acestor sume, apoi analistul ar fi ales pentru implementare 

proiectul A, care aduce un supliment de venit egal cu 70 000 

dolari. Dar aceşti bani vor veni în timp de 1,8 ani (un an şi 8 

luni), timp rămas până la expirarea termenului de 

funcţionare economică a proiectului. Proiectul B va acumula 

acest venit suplimentar în curs de 4 ani, deoarece s-a 

recuperat în primul an. Proiectul C a generat acest venit 

suplimentar în anul al cincilea, care este ultimul an al 

funcţionării economice a proiectului C. Din punctul nostru 

de vedere, după acest criteriu ar fi bine să preţuim 

proiectul B, deoarece banii au valoare în timp şi, 

acumulându-i mai devreme, putem să-i investim cu dobândă 

sau altă formă de venit. Ar putea fi preţuit şi proiectul A. 

Conclusions: Calculating the additional revenue 

generated by each of these three projects conclude that 

after recovery of investments placed in each of these 

projects, major brings additional revenue A project worth 

70 000 $, then the project C with an additional 60 000 

dollars and end is project B with an additional 40 000 

dollars. 

If we exclude other conditions for receipt of these 

amounts, then the analyst would have chosen for project 

implementation which brings an additional income equal 

to 70 000 dollars. But the money will come in time of 1.8 

years (one year and 8 months), time remaining until the 

end of the economic operation of the project. Project B 

will earn this additional income in 4 years since it was 

recovered in the first year. Project C has generated this 

additional income in the fifth year, which is the last year 

of economic operation of the project C. From our point 

of view, by this criteria would be good to cherish project 

B, because money and accumulate value over time and 

sooner we can to invest with interest or other form of 

income. Could be appreciated and project A. Project C 
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Proiectul C ratează venitul în timpul apropiat şi nu ar trebui 

aprobat. 

misses revenue in the near future and would not be 

approved. 

 

Tabelul 5/ Table 5  

Sinteza calculului rentabilităţii realizate (RR)  pe cele trei proiecte expuse în tabelul 1/ 

Synthesis calculation of realized profitability (RP) on three projects presented in Table 1 

Indicatorii/ Indicators Rentabilitatea realizată, %/ Realized profitability, % 

Proiectul A/ Project A RRA = (Venitul suplimentar / Investiţia iniţială)/ (Extra income / initial investment) x 100% 

=  (70 000 / 80 000) x 100% = 87,5 %. 

RRA = 87,5 % 

Proiectul B/ Project B RRB = (Venitul suplimentar / Investiţia iniţială)/ (Extra income / initial investment) x 100% 

=  (40 000 / 80 000) x 100% = 50%. 

RRB = 50% 

Proiectul C/ Project C RRC = (Venitul suplimentar / Investiţia iniţială)/ (Extra income / initial investment) x 100% 

=  (60 000 / 80 000) x 100% = 75%. 

RRC = 75% 

Sursa/ Source: Elaborat calculat de autor/ Elaborated by the author. 
 

Concluzii: Calculul rentabilităţii realizate, care  se 

prezintă ca raportul dintre venitul suplimentar şi investiţia 

iniţială, ne dă alte rezultate. Cea mai mare rentabilitate o are 

proiectul A (de 87,5%). Proiectul C are o rentabilitate de 

75%. Cea mai mică rentabilitate realizată o are proiectul B, 

fiind egală cu 50%. 

Dacă analistul va exclude toate celelalte criterii de 

analiză a proiectelor date, ar trebui de implementat proiectul 

A cu cea mai mare rentabilitate – de 87,5%. Proiectul B nu 

ar fi implementat după acest criteriu, deoarece are o 

rentabilitate realizată de numai 50%. 

Conclusions: Calculation of profitability achieved, 

which is presented as the ratio of the extra income and 

the initial investment gives different results.                              

Has the highest return on project A (87,5%). Project C 

has a return of 75%. The project has achieved 

profitability than B, is equal to 50%. If the analyst will 

exclude all other criteria data analysis projects,                       

project A should be implemented with the highest                  

return of 87.5%. Project B would be implemented                    

by this criterion because it has achieved a return of          

only 50%. 

Concluzii 

1. De menţionat, că analizele anterioare pe  criteriul 

VAN au favorizat proiectul B, deoarece are  beneficii mai 

mari mai aproape de prezent.  

2. Conform criteriului timpului de recuperare poate fi   

favorizat proiectul B. 

3. Conform criteriului de calculare a rentabilităţii 

realizate proiectul B cade din interesul pentru aprobare, având  

o rentabilitate de 50% faţă de proiectul A cu o rentabilitate de 

87,5%. După acest criteriu este favorabil proiectul A. 

4. Credem, că scopul analistului şi politica guvernului, 

vor influenţa decizia finală cu privire la favorizarea unui sau 

altui proiect  supus analizei din diferite unghiuri, după diverse 

criterii. 

Conclusions 

1. Previous analyzes valorized the project B, based 

on NPV criteria, because it has greater benefits closer to 

the present. 

2. By time criteria, can be favored project B. 

3. By criteria for calculating project B, it falls from 

approval, because of 50% ratability comparative to 

project A and 87.5%. After these criteria is favorable 

project A. 

4. We believe that the aim of government                    

policy and the analyst, is to influence the final                

decision favoring one or another project analyzed                 

from different angles, according to different                

criteria. 
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Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte 

impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, 

stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la 

reducerea şomajului şi, nu în cele din urmă, să conducă la o 

îmbunătăţire a nivelului de trai.  

Dezvoltarea rurală ocupa un loc distinct în cadrul 

politicilor regionale şi se referă la următoarele aspecte: 

înlăturarea/diminuarea sărăciei în zonele rurale, echilibrarea 

oportunităţilor economice şi a condiţiilor sociale dintre 

mediul urban şi cel rural, stimularea iniţiativelor locale, 

păstrarea patrimoniului spiritual şi cultural. 

Principalele domenii, care pot fi vizate de politicile 

regionale sunt: dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de 

muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, 

calitatea mediului înconjurător, dezvoltarea rurală, 

sănătatea, educaţia, învăţământul, cultura etc. 

Regional development is a new concept that aims at 

stimulating and diversifying economic activities, 

encouraging investments in the private sector, helping to 

reduce unemployment and not eventually, leading to an 

improvement in living standards. 

Rural development occupies a distinct place in the 

regional policies and refers to the following aspects: 

removal/reduction of poverty in rural areas, balancing 

economic opportunities and social conditions between urban 

and rural areas, encouraging local initiatives, preservation 

of spiritual and cultural heritage. 

The main areas that can be targeted by the regional 

policies are: enterprise development, employment market, 

attracting investment, transfer of technology, quality of 

the environment, rural development, health, education, 

culture, etc. 

Cuvinte cheie: dezvoltare regională, dezvoltare rurală, 

descentralizarea administraţiei publice, autonomie locală, 

descentralizare teritorială. 
 

Keywords: regional development, rural development, 

decentralization in public administration, local autonomy, 

territorial decentralization 

Introducere. Pentru a-şi atinge obiectivele naţionale de 

dezvoltare economică şi socială, orice ţară are nevoie de 

regiuni dinamice şi competitive, dezvoltarea regională fiind 

o politică complementară pentru politicile macroeconomice 

şi structurale. 

Globalizarea oferă suficiente argumente pentru ca 

problematica dezvoltării social-economice să fie abordată, în 

anumite limite şi de o manieră optimală, la nivel regional, 

adică la nivelul intermediar dintre entităţile economice ale 

localităţilor şi sistemul economic naţional. Este un adevăr 

recunoscut, că o politică de dezvoltare regională, coerentă, 

credibilă şi adaptată la specificul regiunii, nu poate fi 

promovată la randament maxim nici de Guvern, nici de 

fiecare autoritate locală în parte. Sunt necesare, deci, 

parteneriate menite să producă un efect sinergic, fiind mai 

aproape de realităţi decât guvernul central, dar cu un 

potenţial superior în ce priveşte resursele, care pot fi 

mobilizate de o autoritate publică locală.                                                 

Introduction. To achieve national, economic and 

social development aims, every country needs dynamic 

and competitive regions, the regional development being 

as a complementary policy for macroeconomic and 

structural policies. 

Globalization provides sufficient arguments so that the 

socio-economic development issues to be addressed, 

within certain limits and as much as possible, at regional 

level, ie at the intermediate level among economic entities 

from different areas and from the national economic 

system. It is a recognized fact that a regional, consistent, 

reliable and tailored to the specific region development 

policy, cannot be promoted to the maximum performance 

by none of the Governments, no other local authority by 

itself. Partnerships, therefore, are necessary, designed to 

produce a synergistic effect, being closer to reality than 

the central government, but with a higher potential for 

resources that can be mobilized by a local government.                                                 

Conţinutul de bază. Evoluţia guvernării, pe plan 

european şi mondial, în ultima jumătate de secol, a conturat 

o tendinţă certă – descentralizarea administraţiei publice şi 

consolidarea autonomiei locale. Tradiţiile de guvernare în 

ţările dezvoltate au creat ideea, potrivit căreia „Comunităţile 

puternice fac o naţiune puternică şi nu invers” iar 

experienţa seculară a confirmat eficienţa funcţionării 

administraţiei publice locale în condiţiile autonomiei. În 

prezent autonomia locală este văzută ca un factor de 

menţinere a păcii şi stabilităţii politice, element 

indispensabil în definitivarea viitoarei organizări politice şi 

economice a continentului european [2, p. 9]. 

Problema centralizării şi descentralizării în administraţia 

publică s-a pus şi se pune în orice stat, indiferent de 

structura sa, de forma de guvernământ şi de regimul politic. 

The basic content. Governance evolution in Europe 

and in the world in the last half-century has outlined a 

clear trend - decentralization of public administration and 

strengthening of the local autonomy. Traditions of 

governance in developed countries have created the idea 

according to what "Strong communities make a strong 

nation and not vice versa" and secular experience 

confirmed the efficiency of functioning of the local 

government in terms of autonomy. Currently, local 

autonomy is seen as a factor of peace maintenance and 

political stability, an indispensable element in finalizing 

the future political and economic organization of the 

European continent [2, p. 9]. 

The problem of centralization and decentralization in 

public administration is present and was present in any state, 
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Orice stat are rolul nu numai de a reprezenta poporul de pe 

acest teritoriu, ci şi de a-i rezolva interesele atât de                   

diferite de la o persoană la alta sau de la un grup de indivizi 

la altul. Pentru a-şi îndeplini acest rol, statul îşi împarte 

teritoriul şi populaţia aflată pe acesta în anumite zone de 

interese, pe baza diferitelor criterii: geografice, religioase, 

culturale, etc. Aceste zone mai mici sau mai mari, sunt 

unităţile administrativ-teritoriale care de-a lungul istoriei                

au purtat diverse denumiri: judeţ, ţinut, regiune, oraş, 

comună etc. 

În orice ţară sunt două categorii de interese: unele, care 

au un caracter cu totul general privind totalitatea cetăţenilor, 

întreaga colectivitate şi altele care sunt speciale unei anumite 

localităţi. Pentru armonizarea acestor categorii de interese 

statul a creat regimuri juridice sau instituţii speciale, fiecare 

dintre ele asigurând o rezolvare mai mult sau mai puţin 

corespunzătoare situaţiilor concrete. 

Centralizarea în administraţia publică înseamnă în                 

plan organizatoric, subordonarea ierarhică a autorităţilor 

locale faţă de cele centrale şi numirea funcţionarilor               

publici din conducerea autorităţilor locale de către cele 

centrale,  iar pe plan funcţional, emiterea actului de decizie 

de către autorităţile centrale şi executarea lui de către                    

cele locale.  

 Centralizarea asigură o funcţionare coordonată, promptă 

şi eficientă a serviciilor publice. Funcţionarea pe principiul 

subordonării ierarhice a serviciilor publice are drept 

consecinţă înlăturarea suprapunerilor de acelaşi nivel, 

precum şi a paralelismelor. Conducerea centralizată, în 

principiul subordonării ierarhice asigură pe planul exercitării 

dreptului de control, mai multe trepte de efectuare a 

controlului şi de luare a măsurilor legale corespunzătoare, 

fapt ce se constituie în garanţii suplimentare pentru apărarea 

intereselor celor administraţi.  

Pe lângă avantajele prezentate mai sus, centralizarea în 

administraţia publică are şi unele dezavantaje. În regimul 

organizării şi funcţionării centralizate a administraţiei publice 

interesele locale nu-şi pot găsi o rezolvare optimă, deoarece 

autorităţile centrale nu pot cunoaşte în specificitatea lor aceste 

interese care diferă de la o localitate la alta. 

Concentrarea, la nivel central, a modului de conducere a 

unor servicii publice de interes local are ca urmare 

supraaglomerarea autorităţilor centrale ceea ce duce la 

rezolvarea cu întârziere şi superficialitate a problemelor, 

care s-ar rezolva mai operativ şi mai bine de către 

autorităţile locale. 

Descentralizarea este menită să permită autorităţilor 

locale să se autoconducă, acestea fiind, totodată, controlate 

de organele centrale în limitele şi conform procedeelor 

stipulate prin lege. 

În cazul descentralizării teritoriale teritoriul statului este 

împărţit în circumscripţii administrative, în care 

funcţionează autorităţi administrative locale, care se bucură 

de o oarecare independenţă faţă de autoritatea centrală. 

Astfel, anumite servicii publice locale sunt scoase din 

competenţa autorităţilor centrale şi date în competenţa 

autorităţilor locale descentralizate, care le girează în 

circumscripţiile în care au fost alese. 

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte 

impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, 

regardless of its structure, the form of government and 

political system. Any state has the role not just of 

representing the people from this territory, but also to address 

its different interests from one person to another or from one 

group of individuals to another. To fulfil this role, the state 

divides its territory and population located on it in certain 

areas of interest, based on different criteria: geographical, 

religious, cultural, etc. These smaller or larger areas are the 

administrative-territorial units which historically bore 

different names: county, region, city, community, etc. 

There are two categories of interest in any country: 

some have a quite general character regarding all citizens, 

the whole community and others that are specific to 

certain localities. To harmonize these categories of 

interests, the state created special legal norms or 

institutions, each of them providing a solution more or 

less appropriate to concrete situations. 

Centralization in public administration means from the 

organizational point of view, the hierarchical 

subordination of local authorities to the central ones and 

appointment of civil servants from the management of 

local authorities by the central ones, and in functional 

terms, the issue of the decision document by the central 

authorities and its execution by the local ones. 

Centralization ensures a coordinated, prompt and 

efficient function of the public services. Functioning on 

the principle of hierarchical subordination of public 

services has the consequence of removing overlaps of the 

same level, and of parallelism. Centralized management, 

within the principle of hierarchical subordination assures 

in the plan of control use, several control verification steps 

and making appropriate legal measures, fact that consists 

in additional safeguards to protect the interests of those 

who are managed. 

In addition to the above mentioned advantages, 

centralization in public administration has some 

disadvantages. In terms of centralized organization and 

functioning of public administration, local interests cannot 

find for themselves an optimal solution, as central 

authorities cannot know in their specificity these interests 

that differ from one locality to another. 

Concentration, at the central level, of the way of 

governance of some public services of local interest results 

in overcrowding of the central authorities, which leads to 

the late and superficial solving of problems that would be 

solved quicker and better by the local authorities. 

Decentralization is intended to allow the local 

authorities to manage themselves, they being, at the same 

time, controlled by the central bodies in the limits and 

according to the procedures stipulated by law. 

In the case of territorial decentralization, the territory 

of the state is divided into administrative districts where 

local administrative authorities operate, which enjoy some 

independence from the central authority. Thus, certain 

local public services are out of power of the competence 

of central authorities and are given in the competence of 

decentralized local authorities who endorse them in 

districts in which they were chosen. 

Regional development is a new concept that aims at 

stimulating and diversifying the economic activities, 
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stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la 

reducerea şomajului şi nu în cele din urmă să conducă la o 

îmbunătăţire a nivelului de trai.  

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu 

de măsuri planificate şi promovate de autorităţile 

administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu 

diverşi actori (privaţi, publici, voluntari), în scopul asigurării 

unei creşteri economice, dinamice şi durabile, prin 

valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în 

scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă.  

În Tabelul 1 sunt prezentate regiunile de dezvoltare 

funcţionale pe teritoriul Republicii Moldova. 

encouraging investments in the private sector, helping to 

reduce unemployment and not eventually leading to an 

improvement in living standards. 

Regional development policy is a set of measures 

planned and promoted by central and local public 

administration authorities, in a partnership with various 

stakeholders (private, public, volunteers) in order to 

ensure the economic, dynamic and sustainable growth, 

through the efficient use of the regional and local 

potential, for the improvement of living conditions. 

Table 1 presents the functional development regions 

on the territory of the Republic of Moldova. 

  

Tabelul 1/Table 1 

Regiunile de dezvoltare [1, art.3]/ Development regions [1, art.3] 
Regiunile de dezvoltare/ 

Development regions 
Unităţile administrativ-teritoriale / Administrative-territorial units 

Nord / North 

Municipiul Bălţi, raioanele Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, 

Rîşcani, Sîngerei, Soroca / Balti municipality, Briceni, Donduseni, Drochia, Edinte, Falesti, Floresti, 
Glodeni, Ocnita, Riscani, Singerei, Soroca 

Centru / Centre 

Raioanele Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, 

Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni / Anenii Noi, Calarasi, Criuleni, Dubasari, Hincesti, Ialoveni, 
Nisporeni, Orhei, Rezina, Straseni, Soldanesti, Telenesti, Ungheni 

Sud / South 
Raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia / 

Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, Leova, Stefan Voda, Taraclia  

UTA Găgăuzia / Gagauzia  - 

Mun. Chişinău/ Chisinau municipality  - 

Transnistria / Transnistria 

Unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, inclusiv municipiile Tiraspol şi Bender / 

Administrative-territorial units from the left part of the Dniester river, including Bender and Tiraspol 

municipalities 

Sursa/Source:  Elaborat de autor  Elaborated by the author. 

                                                                                                                         
Principalele domenii care pot fi vizate de politicile 

regionale sunt: dezvoltarea întreprinderilor, piaţa forţei de 

muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie, 

calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, 

educaţie, învăţământ, cultură, etc.  

Dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct în cadrul 

politicilor regionale şi se referă la următoarele aspecte:  

 înlăturarea/diminuarea sărăciei în zonele rurale;  

 echilibrarea oportunităţilor economice şi a 

condiţiilor sociale dintre mediul urban şi cel rural;  

 stimularea iniţiativelor locale;  

 păstrarea patrimoniului spiritual şi cultural. 

Principiile de bază ale susţinerii dezvoltării regionale 

sunt [1, art.2]: 

  eficienţa – buna utilizare a resurselor naturale, 

umane, financiare şi a celor de producţie pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 

  echitatea – drepturi egale de acces la valorile 

economice, sociale şi culturale pentru toţi cetăţenii 

Republicii Moldova, indiferent de locul lor de trai; 

  durabilitatea – caracterul viabil  din punct de 

vedere  tehnic, financiar şi instituţional al măsurilor, 

programelor şi proiectelor finanţate, de dezvoltare 

regională;   

  planificarea – elaborarea şi efectuarea, în 

concordanţă cu Strategia naţională de dezvoltare şi Strategia 

de dezvoltare regională a măsurilor, programelor şi 

proiectelor de dezvoltare regională, care au obiective, 

priorităţi şi mecanisme clar definite; 

  coordonarea – concordarea,  atât la nivel naţional, 

The main areas that can be targeted by the regional 

policies are: enterprise development, employment market, 

investment attraction, transfer of technology, the quality 

of environment, rural development, health, education, 

culture, etc. 

Rural development occupies a distinct place in the 

regional policy and it refers to the following aspects: 

 removing / reducing poverty in rural areas; 

 balancing economic opportunities and social 

conditions between urban and rural areas; 

 stimulation of the local initiatives; 

 spiritual and cultural heritage preservation. 

The basic principles of supporting regional 

development are the following [1, article 2]: 

 Efficiency – better use of natural, human, financial 

and production resources on the entire territory of the 

Republic of Moldova; 

 Equity – equal access to the economic, social and 

cultural rights for all Moldovan citizens, regardless of 

their place of residence; 

 Sustainability – the soundness of technical, 

financial and institutional measures, programs and 

projects funded by the regional development; 

 Planning – design and performance, according to 

the National Development Strategy and the regional 

development strategy of measures, programs and projects 

of regional development, with objectives, priorities and 

clearly defined mechanisms; 

 Coordination – linkage, both at national and 

regional level, of measures and targets to support the 
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cât şi la nivel regional, a măsurilor şi obiectivelor pentru 

susţinerea dezvoltării regionale;   

  parteneriatul – cooperarea autorităţilor publice 

centrale şi locale, sectorului public şi privat, societăţii civile 

în activitatea de planificare, elaborare şi implementare a 

măsurilor privind susţinerea dezvoltării regionale; 

  transparenţa – claritatea în procesele alocării, 

distribuirii şi utilizării mijloacelor pentru realizarea 

strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare 

regională. 

Procesul de descentralizare constituie elementul 

principal al reformei administraţiei publice indiferent de 

modul de delimitare teritorială şi de organizare 

administrativă a Republicii Moldova. În cadrul reformei 

teritorial-administrative din anul 1998, precum şi 

antireformei din anul 2003, nu s-a reuşit realizarea unui 

proces eficient de descentralizare a serviciilor bazat pe 

principiul subsidiarităţii şi descentralizării fiscale şi orientat 

spre oferirea serviciilor de calitate populaţiei. 

În majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est 

(ECE) transferul de putere şi resurse reflectă tendinţa de 

descentralizare, iniţiată în anii 70 ai secolului trecut care 

asigură independenţa administrativă şi financiară a 

autorităţilor locale. 

Consolidarea autonomiei locale poate avea loc doar în 

cadrul unui proces de colaborare dintre autorităţile publice 

centrale şi autorităţile publice locale, comunităţile locale, 

societatea civilă şi sectorul privat, organizaţiile naţionale şi 

internaţionale [2, p.9]. 

Autonomia locală este forma modernă de exprimare a 

distribuirii împuternicirilor între Guvernul central şi 

Guvernele locale. Opţiunea generală pentru descentralizarea 

răspunderilor, pentru asigurarea serviciilor publice locale 

către autorităţile locale şi pentru transferul competenţelor 

decizionale privind realizarea resurselor necesare în acest 

scop are la bază serioase raţiuni de eficienţă economică şi de 

echitate socială.  

Sfârşitul ultimului deceniu al secolului XX a fost martorul 

unor încercări, diferite după gradele de succes, de 

implementare a programelor de descentralizare fiscală şi 

evoluţie a puterii fiscale spre nivelele inferioare ale guvernării 

publice, atât în ţările membre ale OCDE, cât şi în alte ţări. 

În diverse ţări descentralizarea fiscală este motivată de 

diferite raţionamente şi consecinţele derivate din punctul de 

vedere al stabilităţii macroeconomice şi creşterii economice. 

În cazul ţărilor-membre ale OCDE, descentralizarea fiscală 

este susţinută de argumentul că guvernele centrale nu sunt în 

măsură să răspundă adecvat la cererea crescândă pentru 

bunurile şi serviciile publice. Argumentul este bazat pe 

principiul subsidiarităţii (teorema descentralizării a lui 

Oates: fiecare serviciu public trebuie furnizat de jurisdicţia ce 

controlează aria geografică minimă care ar internaliza 

beneficiile şi costurile unei astfel de furnizări), recunoscându-

se că performanţa sectorului public poate fi consolidată prin 

considerarea diferenţelor locale în ceea ce priveşte cultura, 

mediul înconjurător, asigurarea cu resurse naturale, factorii 

economici şi sociali. Adiţional, preferinţele şi necesităţile 

locale sunt considerate a fi mai reuşit satisfăcute de 

administraţiile publice locale, decât cele centrale. Atât 

responsabilitatea, cât şi eficienţa alocativă pot fi 

regional development; 

 Partnership – cooperation of central and local 

public authorities, private and public sector, civil society 

in the planning, development and implementation of 

support measures for regional development; 

 Transparency – clarity in allocation processes, 

distribution and use of resources for the implementation of 

strategies, programs and regional development projects. 

Decentralization process is the main element of the 

public administration reform regardless of territorial 

delimitation and administrative organization of the 

country. Within the territorial-administrative reform in 

1998, and in the anti-reform in 2003 there was failed to 

achieve an efficient process of decentralization of services 

based on the principle of subsidiary and fiscal 

decentralization and quality oriented providing public 

services. 

In most countries from Central and Eastern Europe 

(CEE) transfer of power and resources reflects the 

tendency of decentralization initiated in the 70s of last 

century providing administrative and financial 

independence of local authorities. 

Strengthening the local autonomy can occur only in a 

collaborative process between the central and local 

governments, local communities, civil society and the 

private sector, national and international organizations           

[2, p.9]. 

Local autonomy is the modern form of expression of 

the distribution of powers between the central government 

and their governments. General option for decentralization 

of responsibilities, for providing local public services to 

local authorities to transfer decision-making powers on 

achieving the necessary resources in this aim, are based on 

serious grounds of economic efficiency and social equity. 

End of the last decade of the twentieth century has 

witnessed attempts, various by the degrees of success, 

implementation of fiscal decentralization programs and 

development of the tax power to lower levels of public 

governance, both in OECD member countries and in other 

countries. 

Fiscal decentralization in different countries is 

motivated by reasons and consequences derived from the 

point of view of macroeconomic stability and economic 

growth. In the case of OECD member countries, fiscal 

decentralization is supported by the argument that central 

governments are unable to respond adequately to the 

growing demand for public goods and services. The 

argument is based on the principle of subsidiary 

(decentralization theorem of Oates: each public service 

should be provided by the jurisdiction which controls the 

minimum geographical area that would internalize 

benefits and costs of such supplies), recognizing that 

public sector performance can be enhanced by considering 

differences in respect with culture, environment, 

providing natural resources, economic and social factors. 

Additionally, local preferences and needs are considered 

to be more satisfied managed by local governments than 

the central ones. Both responsibility and allocative 

efficiency can be improved by shifting the distribution 

costs closer to sources of income and therefore closer to 
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îmbunătăţite prin transferarea repartizării cheltuielilor mai 

aproape de sursele de venituri şi, prin urmare, mai aproape 

de alegătorul median [2, p.18]. 

Abordarea problemelor de dezvoltare regională în 

Republica Moldova se află într-un stadiu incipient. În 

perioada de tranziţie a continuat aprofundarea discrepanţelor 

teritoriale de dezvoltare între diferite părţi ale ţării, 

mecanismele şi relaţiile de piaţă afirmîndu-se în funcţie de 

avantajele şi dezavantajele lor. O privire generală a dezvoltării 

sub aspect teritorial a republicii scoate în evidenţă decalajul 

enorm în dezvoltarea socio-economică dintre mun. Chişinău 

şi restul teritoriului. Existenţa şi influenţa acestor decalaje este 

deteriorarea mecanismelor de interacţiune economică şi 

accentuarea discrepanţelor între diferite teritorii.  

În sistemele moderne de administrare între descentrali-

zarea administrativă şi reprezentarea locală există o legătură 

directă şi indisolubilă, care porneşte de la dreptul 

colectivităţilor locale de a beneficia de autorităţi reprezenta-

tive, drept consfinţit prin statuturile constituţionale şi            

legale. 

Procesul descentralizării reprezintă o cale importantă de 

îmbunătăţire a eficienţei şi performanţei la nivelul 

administraţiei publice şi, de asemenea, la transparenţa 

activităţilor şi a rezultatelor. 

Pentru a obţine unele rezultate reale ale descentralizării, 

cadrul legislativ al ţării va fi supus modificării nu o singură 

dată, evoluând concomitent cu dezvoltarea social-economică 

a ţării, al cărei nivel, la etapa actuală, nu ar permite trecerea 

unităţilor administrativ-teritoriale la autofinanţarea deplină. 

Pentru asigurarea consolidării autonomiei locale, implicit 

a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale 

este necesar elaborarea unor politici publice, care prin 

consolidarea descentralizării fiscale ar oferi posibilităţi reale 

pentru asigurarea dezvoltării economice a unităţilor 

administrativ-teritoriale.  

Este necesar promovarea unor politici manageriale 

pentru autorităţile publice locale, în vederea asigurării 

acestora cu personal calificat şi competent în ceea ce 

priveşte administraţia publică locală.  

Delimitarea competenţelor autorităţilor publice de                  

diferite nivele să fie asigurată în aşa fel, încât acestea să se 

suplinească şi să nu să se dubleze sau să se repete.  

the median voter [2, p.18]. 

Addressing regional development problems in the 

Republic of Moldova is at an early stage. During the 

transition period there continued deepening of regional 

disparities in development between different parts of the 

country, market mechanisms and relations, affirming 

based on their advantages and disadvantages. An 

overview of the development of the republic's territorial 

aspect highlights the huge gap in socio-economic 

development between Chisinau and the rest of the 

territory. Existence and influence of these differences is 

damaging the economic interaction mechanisms and 

increased disparities between different areas. 

In modern systems of management between 

administrative decentralization and local representation 

there is a direct and undivided linkage that starts from 

right of local collectives to benefit from the representative 

authorities, as enshrined in constitutional and statutory 

law. 

Decentralization process is an important mean of 

improving the efficiency and performance in public 

administration and also in the transparency of activities 

and results. 

To get some real results of decentralization, the legal 

framework of the country will be a subject to change not only 

once, evolving in the same time with the socio-economic 

development of the country, whose level, at present, would 

not allow the passage of administrative-territorial units to the 

full financing. 

To ensure the strengthening of local autonomy and of 

financial autonomy of the administrative-territorial units 

there is a need to develop public policies that by 

strengthening of fiscal decentralization would provide real 

opportunities to ensure economic development of 

administrative-territorial units.  

It is necessary to promote management policies for local 

public authorities to ensure them with qualified and 

competent personnel regarding the local public 

administration. 

Delimitation of powers of public authorities from 

different levels must be assured so that they to replace and 

not be duplicated or repeated. 

Concluzii. O problemă foarte importantă, care se află în 

centrul atenţiei în majoritatea statelor lumii este găsirea celei 

mai bune proporţii dintre atribuţiile şi responsabilităţile 

diferitelor niveluri ale autorităţilor ţării, în ceea ce priveşte 

finanţarea şi gestiunea serviciilor publice şi, deci, contribuţia la 

finanţarea acestora. 

Conclusions. A very important issue that is in the                  

focus of most countries is to find the best proportion                         

of the duties and responsibilities of different levels of 

country’s authorities regarding the financing and 

management of public services, and thus contribution to their 

financing. 
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În articol sunt prezentate problemele de organizare a 

produselor agricole din gospodăriile ţărăneşti. Elaborarea 

evaluării priorităţilor pentru a selecta canalele de realizare şi 

fundamentarea abordărilor privind îmbunătăţirea infrastructurii 

de distribuţie în condiţiile aderării Ucrainei la OMC. 

Cuvinte cheie: gospodării individuale ţărăneşti, activităţi de 

marketing,  infrastructură, produse agricole. 
 

This article presents the problem of marketing of 

agricultural produce of private farmers. It is developed an 

evaluation priority for channel selection and reasonable 

approaches for improving the distribution infrastructure in 

terms of Ukraine's accession to the WTO. 

Keywords: private household, marketing activities, 

infrastructure, agricultural products. 

Fenomenul de viaţă al gospodăriilor individuale ţărăneşti, ca 

o formă a producţiei la scară mică, reprezintă tema unor discuţii 

ale economiştilor, politicienilor, funcţionarilor publici de o 

perioadă suficient de lungă. Ei analizează întrebări importante 

care decurg din procese complexe şi contradictorii de funcţionare 

a gospodăriilor individuale ţărăneşti şi problemele de dezvoltare 

în continuare. Acest interes se datorează, de asemenea, şi situaţiei 

care în procesul de transformare economică agrară doar 

gospodăriile individuale s-au dovedit a fi stabile şi mobile, 

ocupând locul propriu în procesul  de formare a unei economii 

mixte şi a relaţiilor de piaţă. 

Producţia agricolă  din gospodăriilor individuale ţărăneşti, cu 

complexitate mare, permite crearea sferei de locuri de muncă 

secundare pentru persoanele apte de muncă din zonele rurale, iar 

pentru unele grupuri sociale din acest mediul – ocuparea de bază 

a forţei de muncă, ca un factor de stabilizare pentru procesele 

sociale negative. Ţinând cont de starea de dezvoltare a 

infrastructurii rurale, în special în reţeaua de vânzări, şi nivelul de 

asigurare a populaţiei cu alimente, se poate afirma, că gospodăria 

individuală ţărănească  constituie sursa de intrare a acestora nu 

numai direct la producator – proprietarul gospodăriei individuale 

ţărăneşti, dar, ca prezenţă a unor relaţii neoficiale şi de rudenie, în 

alte gospodării rurale, precum şi a locuitorilor urbani. 

În acelaşi timp, din cauza nivelului scăzut al veniturilor 

financiare ale locuitorilor din zonele rurale, vânzările produselor 

agricole au rămas, practic, singura modalitate de a completa 

bugetul familiei din aceste gospodăriile. 

Selectarea canalelor de realizare a produselor agricole din 

gospodăriile individuale ţărăneşti se produce în dependenţă de 

eficienţa economică şi socială. A fost calculat costul eficienţei 

economice a producţiei şi vânzările principalelor tipuri de 

produse de origine animală, bazate pe o analiză detaliată a 

monitorizării pe termen lung a activităţii gospodăriilor 

individuale ţărăneşti din regiunea Hmelnitsk, şi anume: lapte şi 

produse lactate, bovine şi porcine (greutate în viu), în funcţie de 

metoda de întreţinere, hrănire şi canalele de realizare. 

Principalele canale de realizare a produselor agricole 

excedentare ale gospodăriilor ţărăneşti sunt întreprinderile de 

prelucrare şi structurile intermediare de comerţ. La factorul 

principal, care stă la baza acestei situaţii, se referă: vârsta 

producătorului, lipsa de competenţe privind realizarea produsele 

agricole şi loialitatea cumpărătorilor; condiţiile de realizare 

necivilizate pe piaţă, dezvoltarea slabă a reţelei pieţei cu 

amănuntul a produselor alimentare, lipsa reţelei de transport bine 

dezvoltată etc. 

The phenomenon of the individual peasant economies 

(IPE) activity as form of small-scale production is the object 

of discussion of scientists-economists, politicians, officials 

during a long period of time. They raise very important 

questions, conditioned by difficult and contradictory 

processes of IPE functioning and problems of their further 

development. This interest is caused by a situation at which 

in the process of agrarian economic transformations the 

mentioned form of management appeared to be steady and 

mobile, occupying own niche in the making of diversified 

economy and market relations. 

The production of agricultural goods in the individual 

peasant economies, inherent by high labour input, allows to 

create a sphere of secondary employment for the able-

bodied rural persons, and main employment for some social 

groups of villagers, thus being the stabilising factor of 

negative social processes. Taking into account rural 

infrastructure development, especially trade network, and 

level of foods supply, it is possible to state that the 

individual peasant economy serves as the source of their 

supply not only directly to the producer - IPE proprietor, but 

also to other rural households, and to the habitants of cities, 

due to informal and family connections. 

At the same time, due to the low level of money profits 

of villagers, the realization of agricultural produce remains 

almost only possibility of family finances appending in rural 

households. 

The choice of realization channel of IPE agricultural 

produce is carried out depending on economic and social 

efficiency. We have conducted the economic efficiency 

calculations on production and realization of animal 

products basic types, based on the long-time detailed 

activity observation of some IPE in the Khmelnytsk region, 

namely: milk and dairy products, cattle and pigs (in living 

mass), depending on the methods of keeping, feeding and 

channels of sale. 

The basic realization channels of IPE agricultural 

produce surpluses are the processing enterprises and 

commercial structures. The main factors, stipulating such 

situation, include: age of commodity producer, lack of skills 

on agricultural produce realization and permanent customer 

absence; display of uncivilized realization conditions on 

markets; lack of developed retail food markets network, 

absence of the developed transport network etc. 

It is determined that the realization prices level on retail 
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De asemenea, a fost stabilit, că nivelul preţurilor de vânzare 

pentru piaţa produselor alimentare cu amănuntul este mult mai 

mare decât pe alte canale de marketing. Astfel, preţul pentru 

cartofi pe piaţa alimentară cu amănuntul, în 2011, a fost cu 27%, 

cu 10%  – bovine, porcine – cu 13%, lapte şi produse lactate – cu 

81% mai mare decât pe alte canale de marketing. În acelaşi timp, 

preţul de vânzare a legumelor de pe alte canale a fost cu 5% mai 

mare decât pe pieţele produselor alimentare cu amănuntul. 

Diferenţa dintre preţurile de vânzare cu amănuntul de pe piaţa 

produselor alimentare şi preţurile întreprinderilor de procesare şi 

structurilor intermediare de comerţ prevăd compensaţii pentru 

costurile de transport şi de realizare. Cu toate acestea, precum s-a 

constatat în timpul studiului, majoritatea gospodăriilor 

individuale au tendinţa de a realiza produsele obţinute structurilor 

intermediare de comerţ şi întreprinderilor de prelucrare. 

Analizând problemele realizării produselor de origine 

animală, considerăm oportun constatarea că vânzătorul principal 

pe piaţă este ţăranul. Statistica oficială nu oferă informaţii cu 

privire la cantitatea şi volumul de furnizare a produselor agricole, 

în principal animaliere. Potrivit observaţiilor numeroase, 

realizarea produselor se efectuează în condiţii antisanitare, cum 

se spune "cu pământ". Cu toate acestea, vânzătorii dau vina pe 

lipsă cumpărătorilor. Şi aceasta în ciuda faptului, că pieţele 

urbane de produse alimentare cu amănuntul sunt libere. 

În opinia noastră, realizarea pe pieţele naturale este un 

anacronism al unei societăţi dezvoltate, reprezintând, în primul 

rând, un indicator redus şi cultură primitivă de alimentare, 

deoarece produsele de origine animală, care sunt realizate prin 

intermediul canalelor amintite, nu sunt supuse controlului 

veterinar-sanitar necesar. Totodată, condiţiile de vânzare 

contribuie la contaminarea bacteriologică a produselor. 

Pe parcursul cercetării au fost stabilite principalele motive 

care încurajează cumpărătorii şi vânzătorii la vânzarea-

cumpărarea produselor alimentare pe pieţele naturale: 

Vânzătorii: 1) lipsa controlului sanitar-veterinar; 2) economii 

privind taxa de piaţă şi costul serviciilor obligatorii, propuse de 

autorităţile pieţei; 3) termenul redus de vânzări. 

Cumpărătorii: 1) nivelul relativ scăzut al preţurilor; 2) nu este 

nevoie pentru timp suplimentar pentru a vizita piaţa produselor 

alimentare de vânzare cu amănuntul. 

Produsele de origine animală, de obicei, pe pieţele alimentare 

naturale sunt cumpărate de către locuitorii din mediul urban, cu 

venituri mici. 

Totodată, trebuie de remarcat faptul că lipsa de atenţie din 

partea guvernelor şi a organelor locale privind problemele de 

marketing pentru produsele agricole ale gospodăriilor individuale 

ţărăneşti afectează mecanismul imperfect de sprijin din partea 

statului şi existenţa unor bariere care inhibă soluţionarea 

problemelor la nivel legislativ de realizare a producţiei cultivate 

întreprinderilor de prelucrare. În plus, este distrus sistemul 

cooperării de consum din mediul rural, nu există relaţii civilizate 

în comerţul cu amănuntul a produselor alimentare pe pieţele. 

Problemele nesoluţionate la nivel legislativ privind relaţiile 

plătitorilor TVA (întreprinderile de prelucrare) cu non-plătitorii 

de acest impozit (gospodăriile individuale ţărăneşti), precum şi 

incapacitatea de a forma partide voluminoase au impus ultimul să 

renunţe la vânzarea parţială, în primul rând la producţia vegetală 

pentru procesare. Mecanismul actual de sprijin din partea statului 

pentru producţia agricolă, în special de origine animalieră în 

gospodăriile individuale ţărăneşti, s-a dovedit a fi imperfect. 

food markets is considerably higher, than on other channels 

of realization. So, the price for potato on retail food markets 

in 2011 was at 27%, for cattle at,10 %, for pigs at 13 %, for 

milk and dairy products at 81% higher than price in other 

realization channels. At the same time, the vegetables 

realization price in other channels was at 5% higher, than on 

retail food markets. A difference between the suggested 

retail prices at the food market and costs of processing 

enterprises and commercial structures anticipates 

compensation of transport-realization charges. However, as 

it was established in the process of research, most individual 

peasant economies were inclined to realize their products to 

the commercial structures and processing enterprises. 

Analysing the problems of animal products realization, 

we presume it wise to mark that peasants are main salesmen 

on elemental markets. Official statistics does not provide 

information about their number and the realization volumes 

of agricultural, mainly animal, produce. Our numerous 

observations show that, realization of products is being 

conducted in unsanitary conditions, as they say,  -  "from 

the ground". However salespeople blame the absenceof the  

customers. And at the same time the urban retail food 

markets trade areas as vacant. 

We consider trade on elemental markets as anachronism 

of the developed society, serves first of all as an index of 

low level and primitive culture of feed. In fact animal 

products, realized through the mentioned channel, did not 

pass the relevant veterinary sanitation control. Besides that, 

the sale conditions assist bacteriological contamination of 

foods.  

In the process of research there were found out the 

principal reasons, of stimulating salespeople and customers 

to perform purchase-sale of foods in elemental markets: 

-for salespeople: 1) absence of veterinary sanitation 

control; 2) economy on market tax payment and obligatory 

services costs provided by market administration; 3) short 

time of products realization. 

-for customers: 1).relatively low level of prices; 

2).absence of necessity to spend extra-time on a visit to the 

retail food market. 

The townsmen with the low level of profits usually buy 

animal products on elemental food markets. 

It should be noted that absence of effective attention 

from the public and local authorities to the problems of IPE 

agricultural production sale promotes the imperfection of 

state support mechanism and existence of obstacles which 

delay the legislative level settlement of questions on 

production sales to the processing enterprises. In addition, 

the system of rural consumer co-operation is destroyed, the 

trade relations on retail food markets are far from the 

civilized ones. Questions of mutual relations of VAT payer 

(processing enterprise) with the tax exempts (the individual 

peasant economies) are not solved at legislative level. The 

impossibility to form a large commodity lot conducted to 

latter refusing of its partial realization, first of all for 

processing of the plant products.The present state support 

mechanism for production of agricultural commodities, in 

particular animal products, for the individual peasant 

economies, appeared to be imperfect. So, payment of 

subventions for realization of heavyweight cattle is carried 
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Astfel, plata subvenţiilor pentru realizarea bovinelor grele este 

efectuată cu întârziere semnificativă, iar în prezenţa  proceselor 

de inflaţie conduce la o depreciere a plăţilor. Numeroase 

proceduri birocratice pentru eliberarea de numerar descurajază 

agricultorii – crescătorii producţiei de origine animalieră de la 

anumite canale de realizare. Situaţia este similară cu decontul de 

TVA a gospodăriilor ţărăneşti individuale – producătorii  de 

lapte. Printre gospodăriile intervievate, în majoritatea cazurilor, 

întreprinderile de prelucrare a laptelui nu au încheiat contract 

pentru achiziţionarea de lapte, ceea ce creează premise pentru a 

nu obţine TVA proprietarilor gospodăriilor ţărăneşti individuale.  

În prezent, în absenţa unei alternative de alegere a canalelor 

de realizare, proprietarul gospodăriei individuale ţărăneşti – 

producătorul produselor de origine animală – este silit să vândă 

la preţuri mici, deoarece pentru majoritatea gospodăriilor din 

mediul rural este o problemă acută a fluxul de bani în bugetul 

familiei. 

În plus, conform rezultatelor acreditării, o parte semnificativă 

a produselor alimentare ale gospodăriilor individuale ţărăneşti 

transmit fără plată membrilor gospodăriilor din mediul urban. 

Cota indicată în structura realizării totale a anumitor tipuri de 

produse agricole consttuie: lapte şi produse lactate – 2-20%, 

produsele de porci pentru sacrificare – 6-100%. Conform 

calculelor efectuate, la baza acestora se află schimbul inegal între 

cantitatea de muncă cheltuită în îndeplinirea anumitor tipuri de 

servicii la introducerea gospodăriilor ţărăneşti individuale 

membrilor gospodăriilor din mediul urban şi recompensa 

materială sub forma de obţinere gratuită a produselor           

alimentare. 

Problema realizării produselor de origine animală, în special 

a produselor lactate, în condiţiile de aderare a Ucrainei la OMC a 

înrăutăţit, în primul rând, calitatea produselor, şi anume, 

contaminarea bacteriană a laptelui. Având în vedere faptul, că în 

gospodăriilor ţărăneşti individuale din Ucraina acest indicator 

este departe de a corespunde cerinţelor OMC, preţurile de 

achiziţie pentru lapte de la populaţia rurală sunt stabilite ca la 

materiile prime industriale. Astfel, întreprinderile de prelucrare, 

în anul 2011, a achiziţionat materie primă din lapte de la 

gospodăriile individuale ţărăneşti cu preţul de 1,60- 2,20 UAH / 

litru, iar de la gospodăriile de fermieri şi agricole – cu  3,70 – 

4,30 UAH grivne / litru, care constituie unul dintre factorii de 

scădere catastrofală a numărului de vaci din gospodării a 

economiei studiate. 

Gospodăriile individuale cresc bovine tinere exclusiv pentru 

realizare, iar 1-2 porci îngrăşaţi  sunt crescuţi pentru a satisface 

nevoile proprii şi pentru transmiterea altor  gospodării, cu care au 

legături de rudenie sau prietenii. Această situaţie este, de 

asemenea, observată  şi în realizarea laptelui. Nivelul de marfă 

creşte proporţional cu sporirea numărului de animale întreţinute 

în gospodăriile individuale ţărăneşti. Deci, producţia  porcilor 

până la 8 capete constituie 80%, laptele, în gospodăria în care 

există 4 vaci – 70%. În acest sens, la volumul vânzărilor de 

produse se referă şi producţia transmisă  gratuit rudelor. Conform 

datelor oferite de Organele de  Statistică din Ucraina, în anul 

2011, gospodăriile din mediul rural aveau: câte 1 porc – 12,5%, 

bovine – 15,5%, inclusiv, vaci – 22,9%, câte 2 porci – 12,4%, 

bovine – 15,5%, inclusiv vaci – 6,2%, câte trei porci – 2,1%, 

bovine – 3,2%, inclusiv vaci – 1%,  câte 4 porci sau mai mult – 

2,2% din bovine – 2,5%, inclusiv vaci – 0,3% din toate 

gospodăriile rurale din Ucraina. De asemenea, în anul 2011, 

out with a considerable delay, and in the conditions of 

inflation’s growth, it results in depreciation of the payment 

sum. Numerous bureaucratic procedures of money 

transactions registration scare peasants - producers of 

animal products from the certain channels of sale. Similar 

situation is being with the VAT return to the individual 

peasant economies – the milk producers. Among the 

inspected economies in most cases milk processing 

enterprises did not make contracts on the purchase of milk, 

thus creating pre-conditions for the VAT return failure by 

the IPE proprietors. 

Now, in the conditions of choice absence for alternative 

sale channels, a proprietor of the individual peasant 

economy – producer of animal products, forced to realize it 

by the underestimated prices, as for most rural households 

there is a sharp problem of money resources inflow for 

family budget. 

In addition, as questionnaire results testify, a lot of IPE 

foods is being passed free of charge to the members of town 

households. The indicated share in all the realization 

structure of certain agricultural foods makes: for milk and 

dairy products – 2-20%, for pig slaughter products –                

6-100%. As the conducted calculations showed, there is 

uneven exchange, because the volume of used labour for 

performing certain types of work to keep IPE of town 

households and material reward as a free receipt of food is 

unequal. 

Problem of animal products realization, especially dairy 

cattle breeding, in the conditions of Ukraine WTO 

membership  in sharpened foremost in relation to quality of 

products, namely to bacterial contamination of milk. Taking 

into account that in the Ukraine individual peasant 

economies this index is far from conforming to the WTO 

requirements, the purchase prices on milk from rural 

population are set as for technical raw material. Thus, 

processing enterprises in 2011 carry out the purchase of raw 

milk material from IPE at the price of 1,60-2,20 hrn./l, at the 

same time from  farmers and agricultural economies at the 

price of 3,70-4,30 hrn./l, what makes one of the factors for           

catastrophic decline of cows population in the investigated 

economies. 

 The individual peasant economies keep young cattle 

exceptionally for realization, and 1-2 heads of pigs they 

fatten up to receive products to satisfy own necessities and 

to give away to other households with which they support 

family or friendly relations. A similar situation is observed 

also with realization of milk. The level of marketability 

grows proportionally to the quantity growth of agricultural 

animals, kept in IPE. So, pig production marketability in the 

amount up to 8 heads makes 80%, household milk with 4 

cows – 70%. Here the volumes of realized products include 

those, given away to relatives free of charge. According to 

2011 data of Ukraine statistics, the rural households 

strucutre was: the ones with one head of pigs – 12,5%; the 

ones with cattle – 15,5%, including cows – 22,9%; the ones 

with two heads of pigs – 12,4%; cattle – 15,5%, including 

cows – 6,2%; the ones with three heads of pigs – 2,1%; 

cattle – 3,2%, including cows – 1%; the ones with 4 heads 

and more – 2,2%; cattle – 2,5%, including cows – 0,3% of 

all rural Ukraine households. Also in 2011 pigs were kept 
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porci au crescut 29,2%, bovine – 32,0%, vaci – 30,4% din toate 

gospodăriile din Ucraina. 

Totodată, având în vedere cerinţele actuale ale Legii Ucrainei 

„Cu privire la calitatea şi siguranţa produselor alimentare”, 

sacrificarea animalelor în viitor trebuie efectuată la abatoarele cu 

echipament de sacrificare, valoarea medie a căror, în anul 2011, a 

ajuns la 440 mii UAH, iar capacitatea de producţie a constituit 10 

porci şi 5 bovine sacrificate zilnic.  Această situaţie va contribui 

la  o majorare a costurilor comerciale şi de marketing, iar lipsa  

mijloacelor specializate pentru transportul animalelor vii până la 

abator şi a produselor sacrificate la locul de realizare va 

împiedica accesul la realizarea de sine stătător a ţăranilor pe 

pieţele cu amănuntul a produselor alimentare. 

Lipsa de atenţie din partea autorităţilor de stat şi a organelor 

locale faţă de problemele de realizare a producţiei agricole a 

gospodăriilor individuale ţărăneşti, problema nerezolvată a 

relaţiilor la nivel legislativ a plătitorului  TVA – întreprinderea de 

prelucrare cu cei care nu achită acest impozit – gospodăriile 

individuale ţărăneşti, precum şi a mecanismului imperfect 

existent de sprijin din partea statului a producţiei agricole, în 

special creşterea animalelor în gospodăriile individuale ţărăneşti 

reprezintă factorii de declin  pentru creşterea volumului de 

vânzări. 

 Imperfecţiunea suportul juridic şi legislativ al activităţii 

structurilor intermediare de comerţ condiţionează efectuarea unor 

tranzacţii suspecte cu gospodăriile individuale ţărăneşti pentru 

achiziţionarea produselor agricole excedentare, care se manifestă 

în dualitate, deoarece, pe de o parte, intermediarul actionează ca 

proprietar al gospodăriile individuale ţărăneşti, pe de altă parte – 

este subiectul activităţii antreprenoriale. În scopul formării 

condiţiilor pentru activitarea  civilizată a structurilor intermediare 

de comerţ este necesar de a elabora un sistem de legi, în special 

Legea Ucrainei "Cu privire la activitatea de intermediar de 

comerţ". 

Concluzii. Ţinând cont de decalajul existent între sat şi oraş, 

în sfera de dezvoltare economică şi socială, precum şi de 

disponibilitatea terenurilor, care vor fi în proprietate privată, şi 

nevoia de produse proaspete, ecologic pure, producţia şi 

comercializarea produselor animaliere va fi efectuată în 

gospodăriile individuale ţărăneşti. Principalii consumatori vor fi, 

în marea majoritate, locuitorii din mediul rural. În prezent, deja 

începe formarea pieţei alimentare intrasăteşti. În plus, la 

dezvoltarea creşterii animalelor contribuie şi comunitatea rurală, 

în care se află ţăranii. Pe de altă parte, tânăra generaţie de săteni, 

educată în mediul  cvasi-piaţă, precum şi creşterea nivelului 

veniturilor populaţiei rurale, obţinerea produselor animaliere ale 

producţiei pe scară largă – toate acestea crează premise pentru 

refuzul de a obţine produse de origine animală  din gospodăriile 

individuale ţărăneşti. 

by 29,2% households; cattle by 32,0%; cows by 30,4% of 

all Ukraine households. 

In addition, taking into account the current requirements 

of Ukraine Law «On Food Quality and Safety», the animal 

slaughter in the near future must be carried out in the 

equipped slaughter points, the average cost of which in 

2011 constituted 440 thousands of hrn., and production 

capacity made 10 pigs and 5 heads of cattle of slaughter 

daily. In this case it will result in the rise of commercial 

charges, and the absence of specialized facilities for 

transporting of live animals to slaughter points and 

transporting slaughter products to the place of realization, 

will make impossible  independent realization of the 

mentioned commodity for peasants on retail food markets. 

Lack of attention from the side of public and local 

authorities to the problems of IPE agricultural production 

sale, unsettled state of question on legislative level of 

mutual relations between the VAT payer - processing 

enterprise and the tax exempt – individual peasant 

economy, and imperfection of existent state support 

mechanism for production of agricultural goods, in 

particular stock-raising, for the individual peasant 

economies, are the retentive factors of volume increase for 

products realization. 

Imperfection of the legal provision for activity of 

commercial structures stipulates performing of doubtful 

operations with IPE on the purchase of agricultural produce 

surpluses, that shows up in duality, as, from one side, a 

mediator is IPE owner, and from the other – is the subject of 

entrepreneurial activity. With the purpose of forming 

conditions for civilized activity of commercial structures it 

is necessary to work out the system of legislative acts, in 

particular Law of Ukraine «On the Commercial Activity». 

Conclusions. Taking into account existent disparity 

between the country and city in the field of social and 

economic development, and availability of the privately 

owned land areas, and the demand for fresh, ecologically 

clean products, the production and realization of animal 

products will be carried out in the individual peasant 

economies. Main consumers in absolute majority will be 

villagers. Already now began the forming of intrarural food 

market. In addition, rural peasant associations influence on 

development of stock-raising. On the other hand, the young 

generation of village habitants, educated in a quazimarket 

environment, increase of rural population profit level, 

purchase of animal products from large commodity 

producers – creates pre-conditions for abandonment of 

taking animal origin products from the individual peasant 

economies. 
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Lucrarea  prezintă principalele aspecte problematice în 

procesul realizării în Ucraina a standardelor de învăţământ 

existente ca un instrument juridic important în dezvoltarea 

sistemelor regionale de învăţământ. Sunt caracterizate direcţiile 

de acţiune reglementate ale standardelor învăţământului în 

Ucraina prin abordări tradiţionale şi pe această bază au fost 

determinaţi vectorii inovatori de schimbare. Au fost 

sistematizate domeniile cheie ale  standardelor inovatoare în 

învăţământ în funcţie de orientarea disciplinară.  

Cuvinte cheie: sisteme de învăţământ regionale, 

standardizare, standardele de învăţământ, standardele de 

învăţământ inovatoare.  

 

The problematic aspects of the current                 

educational standards in Ukraine as important                     

legal instruments of regional educational systems                

were viewed. The regulated areas of education 

standards in Ukraine and the traditional                      

approach based on the identified areas of their 

innovative changes where described. The main 

directions of innovation education standards depending 

on their subject focus where systemised. 

Keywords: regional educational systems, 

standardization, standards of education, innovative 

education standards. 

 

Un rol  important al învăţământului pentru dezvoltarea 

economică, socială, culturală şi spirituală a ţării şi respectiv a 

regiunilor, formarea unităţii naţionale, a unei societăţi cu o 

morală înaltă necesită o abordare deosebit de atentă în 

determinarea  standardelor corespunzătoare de învăţământ. 

La studierea standardelor de învăţământ nu trebuie să fie o 

atârnare unilaterală din punctul de vedere al evaluării 

standardelor, reglementate prin lege. De asemenea, există o 

serie de standarde nereglementate, care sunt produse la 

nivelurile inferioare instituţionale, exprimând caracteristicile 

teritoriale de funcţionare a sistemelor regionale de instruire, 

precum şi de specificul de lucru al instituţiilor particulare de 

învăţământ, care, bazându-se pe tradiţiile sale şi experienţa 

căpătată diferă prin abordări specifice de standardizare a 

procesului de învăţământ, cu respectarea necondiţionată a 

standardelor învăţământului de stat. 

Standardizarea învăţământului ca o direcţie importantă de 

reglementare a sistemului naţional de învăţământ a fost 

studiată de un şir de cercetători din ţară. Un rol important au 

lucrările savanţilor: L. Vaşcenko, D.Dzvinciuc, O. Drugov, 

M.Zgurovskii, G.Zielinska, C.Kremen, V.Kuţenko, T.Lukin, 

S. Nicolaenco, A. Sbrueva, L.Semiv şi a altor. Cu toate 

acestea, realizările acestora, într-o măsură mai mare, se 

atribuie evaluării abordărilor actuale privind standardizarea 

procesului de învăţământ cu atenţie selectivă la definirea 

vectorilor inovatori, ce reprezintă actualitatea temei de 

cercetare alese. 

Scopul cercetării este fundamentarea vectorilor teoretici 

şi practici de inovare a  standardelor  de învăţămănt din 

Ucraina, ca un instrument juridic important pentru a asigura 

dezvoltarea sistemelor de învăţămănt regionale.  

Obiectivele articolui sunt următoarele: 

- evidenţierea principalelor aspecte ale problemei 

realizării standardelor existente de învăţămănt în Ucraina; 

- caracterizarea domeniilor reglementate de standardele 

de învăţămănt în Ucraina, folosind metodele  tradiţionale, în 

baza cărora determinând vectorii de inovare a schimbărilor; 

High role of education for the economic, social, 

cultural and spiritual development of the country and its 

regions, the formation of the unity of the nation, 

especially the highly moral society requires a careful 

approach in determining appropriate educational 

standards. The study of standards of education should 

not be one-sided approach to the assessment of only 

those that are regulated by the current legislation. In 

addition, there are also a number of unregulated 

standards, produced at lower institutional levels, 

expressing the territorial specificity of functioning of 

regional educational systems, as well as the specifics of 

the individual schools, which by tradition and 

experience has different specific approaches 

standardization of the educational process with 

unconditional compliance with state educational 

standards. 

The standardization of education is an important area 

of legal regulation of the national education system was 

studied many Ukrainian scientists: L.Vaschenko,                   

D. Dzvinchuk, A. Drugov, M. Zgurovsky, D. Zielinska, 

C.Kremen, V. Kutsenko, T. Lukin, S. Nikolaenko, 

Sbrueva A., L. Semiv and others. However, their 

achievements relate more to assess the actual 

approaches to standardization of the educational process 

with selective attention to a particular innovation of 

their vectors, hence the relevance of the research topic is 

still high. 

The purpose of this paper is theoretical and applied 

study of vectors of innovation standards of education in 

Ukraine as an important legal instrument for the 

development of regional educational systems. 

The objectives are the following articles: 

- Highlight the main problematic aspects of the 

implementation of existing today in Ukraine education 

standards; 

- Describe the direction of the regulated standards of 
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- sistematizarea direcţiilor principale ale  standardelor de 

învăţământ inovaţionale, în funcţie de direcţii disciplinare. 

Înainte de a efectua o analiză critică a standardelor 

existente de învăţământ în Ucraina şi inovările în formularea 

şi realizarea acestora, vom menţiona afirmaţiile oamenilor de 

ştiinţă din Rusia, care au ales ca subiect al cercetării 

problema respectivă. Majoritatea atenţionează problema  

dezvoltării slabe a bazei ştiinţifico-metodologice în ceea ce 

priveşte implementarea standartelor de învăţământ, care nu 

iau în considerare cele mai bune practici din lume  şi atrag 

atenţia asupra problemei aplicării practice a anumitor 

doctrine ideale  în aspect teoretic. În special, multe afirmaţii 

se referă la faptul, că standardele inovative de învăţămănt  

trebuie elaborate în plan ştiinţific, aprobându-le în continuare 

în instituţiile de învăţământ. Cu toate acestea, o valoare 

distructivă puternică este  izolarea ştiinţei de învăţământ, 

aspect ce reduce, în mod semnificativ, calitatea procesului de 

învăţământ. De exemplu, în Ucraina crearea de cunoştinţe se 

produce prioritar în cadrul Academiei de Ştiinţe. Dar, acest 

lucru agravează problema transferului de cunoştinţe de la 

creatori la utilizatori. Dacă în ţările de Vest  cunoştinţele sunt 

generate de către cadrele didactice din cadrul catedrelor, de 

aceea dispare dificultatea aplicării în procesul de învăţământ, 

şi, respectiv, pierderea de timp şi esenţa cunoştinţelor 

căpătate în timpul transferului sunt minime. În Ucraina, însă, 

Academia de Ştiinţe creează cunoştinţe, iar instituţiile 

superioare de învăţământ predau studenţiilor. Astfel, apare  

primul puternic obstacol în inovarea standartelor de 

învăţământ – disocierea ştiinţei şi învăţământului, care se 

reflectă în scăderea caracteristicilor de calitate a serviciilor 

de învăţământ, soliditatea lor, noutatea, concentrarea pentru 

producerea noilor domenii de cunoştinţe etc. 

O altă problemă a standardelor inovatoare din învăţământ 

constă în testarea lor ineficientă şi adaptarea operativă (la 

timp) la depăşirea dezavantajelor detectate. În aceste condiţii, 

necesită intensificată activitatea instituţiilor de învăţământ în 

direcţia tehnico-ştiinţifică, care va servi, de fapt, ca o bază 

teoretico-metodologică de testare a standardelor de 

învăţământ reglementate. Este important ca activitatea 

tehnico-ştiinţifică, ca direcţie de funcţionare a  sistemelor 

regionale de învăţământ, să corespundă următoarelor 

proprietăţi cheie, ca: sistematizarea, creativitatea, 

multiplicitatea, discontinuitatea, incertitudinea, 

cooperativitatea, integrativitatea, universalitatea şi 

globalitatea. O rezervă confidenţială a instituţiilor de 

învăţământ pentru adaptarea standardelor de învăţământ este 

businessul acestora. 

 Multe probleme ale inovării standartelor educaţionale se 

află în deficienţele metodologice, se observă subiectivismul 

şi formalismul în verificarea rezultatelor respectării acestora. 

Printre astfel de probleme – neconcordanţa frecventă cu 

evaluarea, care se efectuiază în ţările dezvoltate, ceea ce este 

extrem de distructiv, deoarece standardele de evaluare a 

învăţământului trebuie să se bazeze pe abordări metrologice, 

care, la rândul lor, trebuie coordonate cu infrastructura 

metrologică la nivel internaţional şi local, cu posbilitatea de a 

răspunde la următoarele întrebări - Ce să măsoare? Cum se 

măsoară? Cum să evalueze şi să raporteze rezultatele de 

măsurare? Doar cu un astfel de complex de  abordări este 

education in Ukraine in the traditional approach, and 

based on this to identify innovative vectors of change; 

- Organize the key areas of innovation standards of 

education depending on their subject focus. 

Before a critical review of current Ukrainian 

standards of education and innovation in their 

formulation and implementation, we turn to the claims 

Russian scientists who chose the subject of their 

research this perspective. Most of them are appealing to 

the issue of weak scientific and methodological basis for 

the development and implementation of educational 

standards, which do not take into account the best 

international practices, as well as draw attention to the 

problematic applications of the theoretical ideal of 

individual aspects of the doctrine. There is a powerful 

destructive isolation of science and education, which 

significantly reduces the quality of the educational 

process. In Ukraine the creation of knowledge takes 

place mainly in the Academy of Sciences. This 

exacerbates the problem of transferring knowledge from 

their creators to users. In the most developed country the 

knowledge created by scientists in the universities, then 

they are not difficult to use them in the learning process 

and loss of time and nature of the knowledge gained 

during their transfer is minimal. In Ukraine, the 

Academy of Science creates the sciences, universities 

teach students. Thus, a first powerful barrier innovative 

educational standards - fragmentation of science and 

education, which is reflected in decreased quality 

characteristics of educational services, and their 

fundamental, innovation, focus on the production of new 

branches of knowledge, etc. 

Another problem of innovative standards in 

education lies in their testing and operational 

inefficiencies adaptability to overcoming the identified 

shortcomings. Under such conditions, should strengthen 

the educational institutions for scientific and technical 

direction, which would actually serve theoretical and 

methodological basis for testing regulated educational 

standards. It is important that the scientific and technical 

activities as the direction of operation of the regional 

educational systems meet such key features as 

polysystem, creativity, one-time, discrete, uncertainty 

cooperation, synergy, integrity, universality and 

globality. Undisclosed reserve schools for adapting 

educational standards are their business. 

A number of problems of innovation lies in the 

educational standards of methodological shortcomings, 

subjectivism and formalism evaluation results of their 

compliance. Among such problems - a common 

inconsistency with evaluation approaches developed 

countries is extremely destructive, because assessment 

of standards of education should be based on the 

metrological approach, which should in turn be 

consistent with the metrological infrastructure at 

international and local levels, with the ability to answer 

such questions - what to measure, how to measure and 

report on the results of measurements. Only with such a 

comprehensive approach can provide an objective 

assessment of the appropriate standard of education and 
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posibilă evaluarea obiectivă a standardelor de învăţământ şi 

necesitatea de a promova viitoarele modificări inovatoare. 

O  altă problemă, legată de standardele educxaţionale, 

discutată frecvent de către oamenii de ştiinţă din ţară, constă 

în faptul, că standardele inovatoare în învăţământ, în prezent, 

sunt reglementate diferentiat în ceea ce priveşte forma de 

proprietate diferită (în acest sens se actualizează dezvoltarea  

învăţământului în sectorului privat, în special învăţământul 

superior). Actualmente, în instituţiile private de învăţământ 

superior sunt practicate anumite reglementări discriminatorii, 

printre care: în timpul licenţierii, universităţile de stat plătesc  

taxă în număr de cîteva minimuri  neimpozabile (indiferent 

de numărul licenţiat de admitere de studenţi), iar cele private 

trebuie să plătească 1% din plata anuală pentru învăţământ de 

la numărul licenţiat autorizat, care reprezintă sume destul de 

mari; universităţile, bazate pe proprietate privată, de multe 

ori sunt considerate de legislaţie ca fiind structuri de afaceri 

obişnuite, şi, prin urmare, profiturile lor sunt supuse taxelor 

aplicabile; taxele plătite pentru învăţământ în instituţiile de 

stat de către persoane fizice sau juridice nu sunt incluse în 

determinarea bazei de impozitare, deşi acest beneficiu ar 

părea să fie furnizat pentru studenţii tuturor instituţiilor de 

învăţământ, indiferent de proprietate. 

Potrivit studiului UE "Progrese în realizarea Tratatului de 

la Lisabona în domeniul învăţământului şi al formării 

profesionale – indicatori şi criterii pentru anul 2008", în anul 

2008 cel mai mult a investit în învăţământ Danemarca, 

Suedia şi Cipru (aproximativ 7% din PIB), SUA (4,8%) iar 

Japonia (3,5%). Principala sursă de investiţii în învăţământ în 

ţările dezvoltate constituie investiţiile de stat, la un nivel 

înalt, de asemenea, se află şi investiţiile private [4]. 

Investiţiile în învăţământ constituie una dintre principalele 

surse de generare eficientă a inovaţiilor necesare pentru 

dezvoltarea învăţământului în regiuni, în principal, din cauza 

că investitorul doreşte să obţină rezultate relevante din 

investiţiile sale. 

Astfel, observăm că implementarea standardelor de 

învăţămănt în Ucraina rămâne, totuşi, problematică. Această 

situaţie se produce din principale cauze deja menţionate şi 

alte motive, cum ar fi: 

- disocierea dintre direcţiile conceptuale de  reglementare 

a procesului de învăţământ în anumite standarde de 

învăţământ referitoare la diverse niveluri de învăţământ 

(standardele învăţământului primar, învăţământului de bază 

şi mediu, standardele învăţământului tehnico-profesional, 

sistemul de standarde în învăţământul superior, ce include 

standardele învăţământului superior, standardele domeniilor 

învăţământului superior şi standardele învăţământului 

superior al instituţiilor de învăţământ superior); 

- variabilitatea frecventă a standardelor cu aplicarea 

inconsecventă a cerinţelor procesului de la Bologna, în unele 

cazuri, cu implementarea accelerată a lor în sistemul naţional 

de învăţământ (termenul reglementat pentru reviziunea 

standardelor de cel puţin o dată la fiecare 10 ani în practica 

ajunge la câţiva ani [3]); 

- aprobarea insuficientă a standardelor de învăţământ  

implementate, în special prin intermediul activităţii  tehnico-

ştiinţifice şi de afaceri a instituţiilor de învăţământ, care ar 

permite consolidarea componentei practice a procesului de 

învăţământ; 

the need to further innovative changes. 

And one more powerful the standardization of 

education, which often pay attention to our scientists - is 

that innovation standards in education are now several 

differentially regulated with regard to educational 

institutions of different forms of property (in this key 

pressing issue for the sector of private education, 

particularly higher education). Now in private 

institutions of higher specific discriminatory practice 

controls, including: the passage of the licensing state 

universities must pay the amount of several non-taxable 

minimum (regardless of the licensed volume of 

admission of students), and non-state schools are 

required to pay 1% of the annual tuition fee of the 

announced volume licensed, which is already quite large 

sums; universities, based on non-state, are often 

considered the legislation as ordinary business structures 

and are therefore subject to income tax accordingly, the 

amount of tuition fees in government universities by 

natural or legal persons are not included in the 

determination of the tax base, although this benefit 

would seem to be provided students who study in all 

schools, regardless of ownership. 

According to research EU "Progress in achieving the 

Lisbon Treaty in the field of education and training - 

Indicators and criteria for 2008" in 2008 in education 

invested the most in percentage terms Denmark, Sweden 

and Cyprus (about 7% of GDP), USA (4,8%) and Japan 

(3.5%). The main source of investment in education in 

developed countries is public investment, although a 

high enough level also and private investment in 

education [4]. Investment in education is one of the 

main sources and efficient generation of innovations 

necessary for the development education in the regions, 

mainly because the investor wants to get valuable result 

of their investment funds. 

Thus, we see that the implementation of the 

standards of education in Ukraine today is somewhat 

problematic. This situation arises because of the 

following key has these and other reason, such as: 

- Disconnected conceptual directions of the 

educational process in the regulation of certain standards 

of education regarding the different levels of education 

(primary education standard, the standard of basic and 

secondary education, the standard of vocational 

education, the system of higher education standards, 

including the standard of higher education, industry 

standards for higher education standards of higher 

education and higher education); 

- The variability of standards inconsistent 

compliance with the requirements of the Bologna 

process, in some cases with rapid inorganic planting 

them into the national education system (regulated term 

review of the standards at least once in 10 years in 

practice, up to several years [3]); 

- Poor piloting in the implementation of standards of 

education, particularly in science, technology and 

entrepreneurship education institutions, bolstering the 

practical component of the educational process; 

- A significant fragmentation of science and 
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- disocierea observabilă dintre ştiinţă şi învăţământ, care 

afectează, în mod semnificativ, calitatea  învăţământului, 

fundamentalitatea lor şi noutatea; 

- subiectivismul suficient şi formalismul în evaluarea 

instituţiilor de învăţământ conform standardelor de 

învăţământ reglementate, datorită nivelului sporit de corupţie 

în organele specializate de control; 

- dificultăţile instituţiilor de învăţământ în executarea 

standardelor reglamentate din cauza neataşării realizării lor 

cu resursele reale de furnizare. 

Din abordările  inovatoare ale standardelor de învăţământ 

puse în aplicare,  o atenţie deosebită merită cele privind 

ratarea termenilor de învăţământ, care ar trebui să meargă 

dincolo de definiţiile înguste ale intervalelor de timp, 

reglementate pentru obţinerea nivelului instructiv-calificativ 

adecvat. Merită să conceptualizăm obţinerea  treptată a 

acestor niveluri, în primul rând, în învăţământul post-şcolar, 

şi anume promovarea învăţământului tehnico-profesional ca 

o bază relativă celui superior. Consolidarea aceastei tendinţe 

în politica învăţământului de stat impune interesul şi 

necesitatea angajatorilor în lucrătorii calificaţi şi interesul 

celor care învaţă în oportunităţi de angajare şi avansare 

profesional-calificativă. Conştientizarea beneficiilor sup-

limentare în obţinerea treptată a nivelui de calificare cu 

testarea simultană a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite 

într-un mediu de producţie real, cu perspective de carieră 

dinamică face să crească, semnificativ, prestigiul profesiilor  

de lucrători în Ucraina (potrivit modelui japonez de 

management, în care managerii sunt "formaţi" în condiţiile 

de producţie reală, începând cariera cu cele mai joase posturi 

tehnice). 

Bazându-ne pe direcţiile identificate mai sus în 

reglementarea procesului de învăţământ, standardelor 

educaţionale, sistematizăm direcţiile principale  de standarde 

inovatoare în contextul următoarelor grupuri: 

- didactice – considerarea regularităţii flexibile şi 

individualizate de asimilare a cunoştinţelor şi competenţelor 

noi; 

- explicativ-metodologice – sprijinul metodologic 

calitativ şi substanţial în procesul aplicarii inovării în 

învăţământ; 

- modular – structurarea materialui de învăţămînt în părţi 

semnificative; 

- teoretico-aplicate – corelaţia  dintre unităţile de 

pregătire teoretică şi practică; 

- organizaţional-independente – corelaţia dintre 

învăţământul de auditoriu şi independent; 

- functionale – diferenţierea serviciilor instituţiilor de 

învăţământ în prevenirea scăderii calităţii instruirii; 

- semnificative – creşterea cotei disciplinelor selective; 

- organizaţionale – optimizarea resurselor cheltuite pentru 

lucrul organizaţional al cadrelor didactice; 

- inctructiv-educative – educarea tinerilor ca personalităţi 

pe deplin dezvoltate; 

- axiologice – formarea unui sistem dezvoltat de valori, 

bazat pe autoidentitate naţională şi pe principii morale 

creştine; 

- creativ-profesionale – acordarea autonomiei mai mare în 

alegerea standardelor tehnice de prezentare a materialelor 

education, which affects the quality of educational 

services, their solidity and novelty; 

- Adequate subjectivity and formalism in the 

assessment of institutions regulated according to 

educational standards, due to the high level of 

corruption in the control government institutions; 

- Difficulties in the schools themselves to qualitative 

performance standards regulated by frequent 

unsupported implementation real resource base. 

With innovative approaches of implementing 

educational standards deserve special attention on the 

valuation date of learning where not to be confined to 

narrow the relevant time frame, regulated to receive 

appropriate educational qualification level. There is a 

gradual conceptualize obtain such levels in the first 

stage of post-secondary education, namely, promotion 

of vocational education as a basic relatively high. 

Strengthening of the directions of the state educational 

policy requires interest and the needs of employers for 

skilled workers and students interested in employment 

opportunities and vocational qualification of promotion. 

Awareness of additional advantages of phased receiving 

educational qualification of simultaneous approbation of 

the knowledge and skills in a real working environment 

with a dynamic career prospects greatly enhance the 

prestige of working professions in Ukraine (consistent 

with the Japanese model of personnel management, 

where the leaders forming in the actual production 

conditions, starting his career with the lowest technical 

positions). 

Based on the above identified key areas of regulation 

of the educational process, the standards of education, 

systematize innovation key areas such standards in the 

context of the following groups: 

- Didactic - flexible and individualized accounting 

patterns acquisition of new knowledge and skills; 

- Advocacy and methodology - qualitative and 

substantial methodological support innovation in 

education; 

- Modular - structuring of educational material on 

the substantive part; 

- Theoretical and applied - the ratio of theoretical 

and practical training units; 

- Organizational and independent - the ratio of 

classroom and self-study; 

- Function - service differentiation education to the 

prevention of decline in the quality of education as key; 

- Substantial - increase in the proportion of the 

sample subjects; 

- Organizational - optimizing resource costs on the 

organization of the educational personnel; 

- Raising and educational - training young people as 

well-rounded individuals; 

- Axiological - the formation of a developed system 

of values based on national identity, moral principles; 

- Creative professional - providing more autonomy 

to define technical standards for submission of scientific 

papers; 

- Virtualized - introduction to the educational 

process of advanced information technology; 
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ştiinţifice; 

- virtualizate – implementarea în procesul de învăţământ a 

tehnologiilor informaţionale avansate; 

- de convergenţă şi teritoriale – depăşirea lacunelor în 

calitatea serviciilor de învăţământ în diferite sisteme sociale 

teritoriale; 

- profesionale – asigurarea sferei de învăţământ  cu 

personal calificat;  

 - potenţialul de muncă – studii suplimentare pentru a 

obţine calificarea aşteptată de învăţământ sau amplasarea 

absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă; 

- de conducere – repartizarea competenţelor în ceea ce 

priveşte dezvoltarea învăţământului între diferite niveluri 

administrative. 

Conştientizând multitudinea de vectori posibili de 

raspândire a standardelor de învăţământ inovative, este 

important faptul că astfel de declaraţii să nu fie 

suprasolicitate cu postulate teoretice. Posibilităţile de aplicare 

a sarcinilor de acest fel fac, practic, imposibil de a  limita 

resursele prestate pentru punerea în aplicare a deciziilor 

administrative de diferite niveluri ierarhice. În legătură cu 

aceasta, în primul rând este necesară aplicarea noile 

standarde de învăţământ cu formarea unei viziuni noi asupra 

valorii învăţământului nu numai pentru dezvoltarea 

individului, ci şi a societăţii în general. O astfel de 

recunoaştere este tradiţională în domeniul aplicării la nivel 

mondial, dar pentru realităţile interne, aceasta este afectată în 

mod semnificativ datorită necontrolării şi influenţei 

distructive stabilite în funcţionarea sistemelor de instruire 

regională. Prin urmare, introducerea unor standarde 

inovatoare, menţionate mai sus, trebuie să se bazeze pe un 

sistem nou de valori, în cazul în care valoarea învăţământului 

şi cunoaşterii sunt proeminente. 

Standardele inovatoare ale dezvoltării învăţământului 

sunt indisolubil asociate cu formarea continuă. Problema 

învăţământului continuu (persoanele învaţă pe tot parcursul 

vieţii), în calitate de etapa de dezvoltare a sistemului de 

învăţământ este activ discutat în ţările dezvoltate. Uniunea 

Europeană a adoptat la Lisabona un memorandum de 

învăţare pe tot parcursul vieţii, care stabileşte cerinţele pentru 

schimbările din sistemul de învăţământ european la cerinţele 

de timp, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor, abilităţilor şi 
experienţei în comunitate [1]. UE, în ultimii ani, acordă o 

atenţie deosebită procesului de inovare în domeniul 

învăţământului, tratându-l ca o modalitate de creştere a 

competitivităţii ţărilor membre şi regiunilor. Printre 

documentele care definesc căile de bază ale inovării este şi 

memorandumul primit conform rezultatelor Tratatului de la 

Lisabona "Politica de inovare: înnoirea abordării UE în 

contextul strategiei de la Lisabona" [2], care defineşte 

tipurile de inovaţii şi modalităţile de implementare în 

activitatea economică, valoarea cheltuelilor, care trebuie 

alocate pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare eficientă a 

inovării. O mare parte a documentului este dedicată 

modernizării învăţământului drept cale de urmat pentru 

personalul care generează inovare. 

Pe de altă parte, orientarea strategică a standardelor 

instructive inovative trebuie să implice dezvoltarea complexă 

a persoanei, care este capabilă a se încadra în interacţiunile 

- Convergent Territorial - Bridging the quality of 

education of different territorial social systems; 

- Professional - the provision of education by 

professionals; 

- Labour potential - further training to obtain the 

expected educational qualification of employment or 

graduate; 

- Management - the distribution of power to   

promote education among the different management 

levels. 

Understanding the many possible vectors diffusion 

of innovative educational standards is important that 

these statements have not been overwhelmed by 

theoretical postulates. Applied to the possibility of such 

problems is almost impossible to limit the enforcement 

of resource management decisions of different 

hierarchical levels. In this regard, in the first place to 

start implementing new standards of education to the 

formation of the new visions of the value of education is 

not only for the development of the individual, but of 

society as a whole. Such recognition is traditional in the 

wider world, but to domestic realities it is noticeably 

deformed by uncontrolled and sustainable impact in the 

functioning of many destructive regional educational 

systems. Therefore, the introduction of innovative 

standards should be based on a new system of values, 

where the value of education and knowledge are the 

leading. 

Standards of innovative educational development are 

inextricably combined with continuous education. The 

issue of lifelong learning (teaching people throughout 

life) as the stage of development of the educational 

system is being actively debated in developed countries. 

European Union adopted a Memorandum of lifelong 

learning in Lisbon, which set out to transform the 

European educational systems to the requirements of 

time in order to increase knowledge, skills and 

professional competence in society [1]. EU in recent 

years pays great attention to innovation and educational 

process, seeing them as a way to enhance the 

competitiveness of its member countries and regions. 

Among the documents that define the basic ways of 

innovation document on the results of the Lisbon Treaty 

«Innovation policy: updating the Union's                        

approach in the context of the Lisbon strategy» [2], 

which defines the basic types of innovations and ways 

of their implementation in economic activity, size funds 

that should be allocated to the development and 

effective implementation of innovation. Much of the 

document is devoted to the modernization of education 

as the way forward for personnel that generate 

innovation. 

On the other hand, the strategic focus of innovative 

educational standards should include the formation of 

the whole personality, ability to engage in productive 

social interactions and their activities to improve both 

the personal well-being and welfare of others. It is very 

important for a new conceptual understanding of society 

as a particular form of integration into the whole of life 

of individuals, can operate successfully only through the 
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sociale productive, şi, prin activităţile sale, să amelioreze 

bunăstarea personală şi bunăstarea altora. Este foarte 

important lucru înţelegerea conceptuală nouă a societăţii ca o 

formă particulară de integrare a persoanei în integritate, care 

poate funcţiona cu succes numai prin participarea energiei 

spirituale a fiecărui individ (împotriva părerii societăţii ca un 

sistem de conexiuni şi relaţii, în care şi prin care oamenii 

interacţionează între ei şi natură) [6]. 

Astfel, dezvoltarea învăţământului naţional are nevoie, în 

prezent, de schimbări fundamentale, iar, totodată, 

îndeplinirea acestora, rapid şi haotic, poate provoca daune 

ireparabile sistemului, care s-a format în ultimile secole şi în 

prezent există determinări formate în perioada sovietică. În 

aceste condiţii, la nivel naţional, trebuie delimitate, în mod 

clar, noile obiective ale modificării inovatoare, care ar trebui 

să fie reflectate în standardele învăţământului de stat ca un 

instrument important de reglementare a sistemelor instructive 

regionale. Cu toate acestea, se observă specificarea teritorială 

în dezvoltarea învăţământului, necesitatea abordării mai 

concrete în procesul de inovare cu referire la anumite regiuni. 

Prin urmare, pe bază experimentală trebuie oferită o mai 

mare autonomie administraţiei publice locale 

(Departamentului de învăţământ şi ştiinţă, tineret şi sport al 

administraţiilor de stat şi a structurilor sale subordonate din 

nivelul de management inferior, precum şi unităţilor 

specializate structurale ale consiliilor publice locale) în 

formularea propunerilor pentru îmbunătăţirea abordărilor 

standardizate ale procesului de învăţământ, care, cu 

siguranţă, va face utilizarea mai eficientă şi dezvoltarea 

potenţialului instructiv al regiunilor legate de alte resurse.  

participation of spiritual energy of each individual (to 

the consideration of society only as a system of 

connections and relationships in which and through 

which people interact with each other and nature, Live 

and Act). 

Thus, the development of education today requires 

significant changes, their rapid and chaotic 

implementation would cause irreparable harm to the 

system that was formed last for centuries and now 

celebrated more powerful determination of Soviet 

period. Under such conditions, at the national level 

should clearly outline the further guidance of innovative 

changes that need to be clearly reflected in the state 

educational standards as an important instrument of 

legal regulation of regional educational systems. 

However, much of the territorial specificity of education 

requires a more focused approach innovation with 

reference to specific regions. It should therefore be on 

experimental basis to provide additional autonomy to 

local government (Department of Education and 

Science, Youth and Sports of governors and their 

subordinate structures of the lower management level, 

as well as core business units of local government) to 

formulate proposals to improve the standardized 

approach of the educational process, of course provide 

the possibility of a more efficient use and development 

of the educational potential of the regions with reference 

to other resource capabilities. 
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 TENDINŢELE MACROECONOMICE  

MODERNE PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI 

AGRO-ALIMENTAR AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Tudor BAJURA, dr. hab., profesor,  IEFS 
 

Începutul secolului XXI pentru sectorul agrar al Republicii 

Moldova a fost marcat cu reformări radicale atât în ce priveşte 

relaţii de proprietate, inclusiv, asupra pământului agricol, cât 

şi privind formele organizatorice, relaţii cu parteneri din cadrul 

lanţurilor valorice, relaţii cu organele de stat etc. Este clar, că 

o parte din aceste reformări (ex., privatizarea mijloacelor de 

producţie, inclusiv, privatizarea pământului agricol) au avut 

efectul pozitiv asupra procesului de producţie, altă parte a 

schimbărilor radicale fie în plan economic, fie în cel social, s-

au adevărit de a fi negative, cu consecinţe grave pentru 

agricultură şi agricultori. 

Stabilirea trendurilor de dezvoltarea a sectorului agrar 

prin evidenţierea direcţiilor, ritmurilor şi nivelului actual al 

factorilor principali de producţie în sectorul agrar constituie 

scopul principal al acestui articol. 

Cuvinte cheie: sectorul agrar; forţa de muncă; 

randamentul; investiţii; productivitatea muncii; lanţul 

valoric; privatizare; formele de organizare a activităţii 

economice; spaţiul rural. 

 

Bazele organizatorice actuale ale sectorului agroalimentar 

autohton au fost conturate spre finalizarea procesului de 

privatizare în masă a patrimoniului (inclusiv – pământului) 

agricol, care s-a produs la mijlocul a. 2000. 

Cu toate că partea activă a scenariului de privatizare a 

fost de scurtă durată (a.1998-2000), anume în această perioadă 

în  cadrul Programului Naţional “Pământ” au fost reorganizate 

aproape toate gospodăriile agricole colectiviste (fostele 

“colhozuri”) şi o bună parte din întreprinderile agricole de stat 

(sovhozuri). Drept consecinţă directă a procesului de 

privatizare în sectorul agrar (agricultura, silvicultura şi 

pescuit) au fost legiferate o multitudine de forme 

organizatorico-juridice de activitate economică, care ulterior 

au devenit o bază adevărată, de data aceasta – preponderent 

privată, a sectorului agroalimentar. 

Sub noţiunea „sector (complexul) agroalimentar”, 

conform aprecierilor Biroului Naţional de Statistică, se 

subînţelege „...ramurile ce asigură complexul agroindustrial 

cu mijloacele de producţie, toate ramurile din sectorul agrar, 

întreprinderile de fabricare şi de comercializare a produselor 

agroalimentare precum şi întreprinderile de alimentaţie 

publică”  [1, pag. 224]. 

În total la timpul respectiv (a. 1990) în cadrul sectorului 

agroalimentar, conform sursei anterior menţionate, au activat 

2615 de organizaţii şi întreprinderi, din care: 

 întreprinderi agricole, silvice şi de pescuit – 1077 

unităţi; 

 întreprinderi şi organizaţii industriale – 238 unităţi; 

 întreprinderi şi organizaţii comerciale – 487 unităţi; 

 întreprinderi şi organizaţii de construcţii capitale – 229 

unităţi; 

 întreprinderi de transport – 57 unităţi; 

 întreprinderi ale ştiinţei şi deservirii ştiinţifice – 34 

MODERN MACROECONOMIC TRENDS  

OF AGRO-FOOD SECTOR DEVELOPMENT  

OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

Tudor BAJURA, PhD, Professor, IEFS 

 

From the very beginning of the XXI century               

agrarian sector of the Republic of Moldova was marked by 

radical reform both in terms of property relations, including 

agricultural land privatization, and organizational forms, 

relations with partners in value chains, relations with state 

bodies etc. It is clear that some of these reforms (ex., 

privatization of production means, including agricultural 

land) had a positive effect on the production process, but 

other radical changes in the economic really have to be 

negative, with serious consequences for agriculture and 

farmers. 

Setting trends of development of agrarian sector by 

highlighting directions, rates and current level of the main 

factors of production in agriculture, is the main purpose of 

this article. 

Keywords: agricultural sector employment,                      

output, investment, labor productivity, value chain, 

privatization forms of organizing economic activity, the                       

countryside. 

 

The current organizational framework of national agri-

food sector have been outlined after completion of mass 

privatization process of agricultural property (including - 

land), which occurred in the middle of 2000. 

Although the active part of the privatization scenario 

was of short duration (a. 1998 - 2000), at this particular 

period in the frame of National Program "Earth" were 

reorganized nearly all collectivist farms (former 

“kolkhozes”) and a good part of the state agricultural 

enterprises (sovkhozes). As a direct consequence of the 

privatization process in the agricultural sector (agriculture, 

forestry and fishing) has been achieved diversification of 

legal forms of economic activity, which subsequently 

became a real base, this time - mainly private, of agrifood 

sector. 

Under the term of "agrifood sector", according to the 

National Bureau of Statistics findings, it is understood 

"…branches that provide the agroindustrial complex with 

mean of production, all branches of agriculture, food 

manufacturing companies and public catering enterprises”              

[1, p. 224]. 

In total at that time (the 1990) in the food sector, 

according to the mentioned above source, have been in 

function 2615 organizations and enterprises, of which: 

 agricultural, forestry and fisheries enterprises – 1077 

units; 

 business and industrial organizations – 238 units; 

 businesses and commercial organizations – 487 units; 

 enterprises and organizations of capital construction – 

229 units; 

 transport companies – 57 units; 

 enterprises of science and scientific service – 34 units; 

 enterprises and organizations of other destination – 
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unităţi; 

 întreprinderi şi organizaţii de altă destinaţie – 493 

unităţi. 

În total, după datele statistice „...cota-parte a ramurilor, 

incluse în complexul agroindustrial (inclusiv cele ce-l asigură 

cu mijloacele de producţie) constituie: produsul social global 

(echivalentul PIB-ului) – circa 52%; fondurile fixe                               

de producţie – 56,6%; numărul de lucrători – 56,9%                      

[1, pag. 225]. 

Deci, la etapa iniţială de lansare a reformelor economice 

din anii 90-zeci ai secolului XX sectorul agroalimentar a 

format, practic, mai bine de 50 la sută din toată economia 

naţională. Pe parcursul primelor zece ani de reformare,   după 

cum arată analiza şi aprecierile argumentate a experţilor în 

domeniu, sectorul agroalimentar a degradat puternic. Statistica 

oficială, la rândul său stabileşte, că „...producţia agricolă a 

diminuat cu 35%, în prima jumătate a anilor '90 şi cu încă 

20% în cea a două jumătate” [2, pag. 87]. 

Odată cu finalizarea privatizării în masă a factorilor de 

producţie sectorul agrar a pornit de a demonstra tendinţe de 

creştere economică. Ritmurile acestei creşteri, însă, au fost 

atât de lente şi instabile încât spre mijlocul primului deceniu 

din secolul în curs volumul producţiei agricole a  constituit 

abia 50 la sută faţă de nivelul anilor 1989-199  [2, pag. 87]. 

Cu toate că anume sectorul agrar ar trebui să fie apreciat 

ca un domeniu de bază a economiei naţionale, drept 

consecinţă a reformelor nereuşite din ultimii 20 de ani 

constatăm ritmuri cele mai scăzute de dezvoltare. Reieşind din 

faptul că majoritatea produselor agroalimentare trece treptat 

prin etapele de producţie (sectorul agrar), transportare, 

procesare (industrie prelucrătoare) şi comercializare pentru ca 

să fie stabilite tendinţele adecvate vom compara dinamica 

creşterii valorii adăugate brute în  toate aceste ramuri ale 

lanţului valoric de mişcare a mărfurilor (tab. 1, fig. 1). 

Independent de faptul că e vorba despre mişcarea în 

exclusivitate a produselor agroalimentare sau în genere a 

tuturor genurilor de marfă, este de constatat ritmuri radical 

diferite de dezvoltare a principalelor domeniilor de activitate 

economică pe parcursul primelor 12 ani de funcţionare a 

economiei naţionale în baza preponderent proprietăţii private. 

Creşterea volumelor de producţie a industriei 

prelucrătoare în a.2011 cu 402,8% faţă de a. 2000, nivelul 

mult mai înalt de creştere a serviciilor de transport şi de 

comunicaţii – 573,9%, precum şi a comerţului cu ridicata şi cu 

amănuntul – 546,2% în perioada indicată, demonstrează 

efectul adevărat al procesului de reformare (în primul rând, al 

procesului de privatizare) a domeniilor respective de activitate 

economică. Aproximativ la acelaşi nivel (486,6%) a crescut în 

perioada menţionată volumul de producţie pe economia 

naţională în întregime. 

Totodată, sectorul agrar a contribuit în ce priveşte creşterea 

valorii adăugate brute în a.2011 doar cu 14,8 la sută. Cu luarea 

în consideraţie componentei inflaţioniste a calculelor respective 

putem constata, de fapt, contribuţia negativă a sectorului agrar 

în formarea valorii adăugate brute a ţării. 

493 units. 

In total, according to statistical data “...the share of 

branches, included in the agroindustrial complex (including 

those that provide it with means of production) are: the 

global social product (equivalent to GDP) – about 52%; 

fixed production funds – 56.6%; number of workers – 

56.9% [1, p. 225]. 

So, at the initial stage of economic reforms, starting at 

the beginning of the 90th of the XX century, the agricultural 

sector formed practically more than 50 percent of the entire 

national economy. During the first ten years of reform, as 

shown by reasoned analysis and assessments of experts in 

the field, the agricultural sector has highly degraded. The 

official statistics, in turn establishes that "...agricultural 

production has declined by 35% in first half of the 90-s and 

a further 20% in the second half of these decade" [2, p. 87]. 

Along with the completion of mass privatization of 

production factors, the agricultural sector started to                        

show economic growth trends. The rhythms of this                

increase, however, were so slow and unstable that to the 

middle of the first decade of the current century the 

agricultural output was only 50 percent from the years              

1989-1991 [2 p. 87]. 

Although the agricultural sector should be considered as 

a core area of national economy, as a result of failed       

reforms of the last 20 years, one may find in this area the 

lowest rates of development. Given the fact that most                 

food products move gradually through the stages of 

production (agriculture), transportation, processing 

(manufacturing) and marketing in order to be established 

appropriate trends, we would compare the dynamics of 

growth of gross added value in all this branches of the value 

chain of movement of goods (tab. 1, fig.1). Notwithstanding 

the fact, that it's about the move, exclusively, of agri-food 

products or, in general, of all types of goods, it is to be 

mentioned the radically different development rates                       

of the main areas of economic activity during the first 12 

years of the national economy, based mainly on private 

property. 

Production volumes in manufacturing have  increased in 

2011 to 402.8% compared  to 2000, a much higher                       

level of growth is manifested  in transport  and 

communication  services – 573.9%, as well as wholesale  

and retail trade  has increased with 546.2%  during the 

indicated period, truly demonstrates the high level of 

efficiency of the reform process (primarily, the                

privatization process) to  those  areas of  economic  activity. 

At about the same level (486.6%) has increased the gross 

value added of the whole national economy during that 

period. 

However, agriculture has contributed to the formation of 

gross value  added in 2011 only with 14.8 percent. Taking 

into account the existing level of inflation component in 

these calculations we find, in fact, the some less contribution 

of agriculture in gross value added of the country. 
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Tabelul 1 / Table 1 
Dinamica valorii adăugate brute pe unele ramuri din cadrul economiei naţionale / 

 Dynamics of gross value added in some branches of national economy 

 (preţuri curente, mil. lei) / (current prices, million lei) 

Anii / 

Years 

Treptele ierarhice ale lanţului valoric / Hierarchical steps of the value chain  Total pe economia 

naţională / Total 

per national 

economy 

Sectorul agrar / 

The agricultural 

sector 

Transporturi şi 

comunicaţii / Transport 

and communications 

Industrie 

prelucrătoare / 

Manufacturing 

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul / Wholesale and 

retail trade 

2000 
2005 

2006 

2007 
2008 

2009 

2010 
2011 

4070,5 
6174,8 

6488,8 

5333,9 
5544,0 

5037,0 

8657,4 
10070,7 

1527,7 
4603,9 

5288,7 

6582,0 
7601,1 

7396,0 

8216,0 
8767,9 

2280,6 
5022,0 

5599,2 

6300,2 
7093,9 

6305,0 

7622,0 
9186,1 

2002,7 
3928,6 

5144,8 

6713,8 
8148,6 

7792,0 

9212,8 
10939,6 

14022,1 
31615,9 

37338,7 

44412,9 
51773,6 

50449,0 

59920,6 
68225,1 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Fig. 1. Dinamica valorii adăugate brute în cadrul lanţului valoric agroalimentar /  

Fig. 1. Dynamics of gross value added in agri-food value chain 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 

 

Dacă la începutul perioadei analizate sectorul agrar a 

contribuit în formarea PIB-ului ţării cu 25,4 la sută, 

depăşind cu mult industria de prelucrare a materiei prime 

agricole (14,2%), comerţul cu ridicata şi amănuntul 

(12,5%) precum şi transporturi şi comunicaţii (9,6%), 

atunci spre finele acestei perioade ponderea sectorului 

agrar (reamintim – agricultura, silvicultura şi pescuit) a 

coborât până la 14,8%, pe când indicatorul respectiv 

pentru industria prelucrătoare constituie 13,5%, 

transporturi şi comunicaţii – 12,9%, comerţul cu ridicata şi 

cu amănuntul – 16,0%. 

Argumentele, precum că toate aceste schimbări sunt 

provocate de către îmbunătăţiri structurale ale economiei 

naţionale nu pot fi apreciate ca obiective din simplul motiv 

că o mare parte a serviciilor de transport, de procesare şi 

de comercializare în ultimii ani sunt efectuate în baza 

produselor agroalimentare de import, ci nu a celor 

autohtone. Totodată, substituirea masivă şi de lungă durată 

a producţiei agricole autohtone cu cea de import provoacă 

o creştere alarmantă a deficitului comerţului exterior, 

influenţează negativ asupra balanţei de plăţi, care reflectă 

toate tranzacţiile economice ale Republicii Moldova cu 

restul ţărilor lumii. 

If at the start of the period the agricultural sector has 

contributed in shaping the country's gross domestic 

product (GDP) by 25.4 percent, far outstripping 

manufacturing (14.2%), wholesale and retail trade (12.5%) 

and transport and communications (9.6%), then at the end 

of this period the share of agriculture (remember - 

agriculture, forestry and fishing) dropped to 14.8%, while 

the indicator for the manufacturing industry has increased 

to 13.5%, transport and communications – 12.9%, 

wholesale and retail trade – 16.0%. 

The arguments that all these changes are caused by 

structural improvement of the national economy can not 

be seen as appropriate for the simple reason that much of 

the transport, processing and marketing in recent years 

was made on the base of imported food products, but not 

the local one. However, massive and long-term 

substitution of domestic agricultural production with the 

imports cause overly alarming growth of foreign trade 

deficit, respectively, cause a negative influence on the 

balance of payments, which reflects all economic 

transactions between the Republic of Moldova and the rest 

of the world. 

The factor analysis on lowering the main indicator  of 
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Analiza factorială privind micşorarea indicatorului 

principal de formare a produsului intern brut şi anume - a 

valorii adăugate brute din sectorul agrar ne arată că cea 

mai mare pondere în această privinţă o acumulează forţa 

de muncă din acest sector. Sunt evidenţiate ambele 

(calitativ şi cantitativ) aspectele de micşorare a volumelor 

de producţie a valorii adăugate brute, rezultate din 

contribuţia tot mai mică a factorului uman. 

În plan cantitativ este necesar de menţionat reducerea, 

practic, permanentă şi în ritmuri destul de accelerate a 

numărului tuturor categoriilor de lucrători din sectorul 

agrar la etapa iniţială de postprivatizare (tab. 2, fig. 2). 

gross  domestic  product, namely - the  gross value added 

in agriculture, shows that the largest share in this respect is 

accumulated by the factor of workforce in this sector. 

There is highlighted both (qualitative and quantitative) 

aspects of reducing production volumes of gross value 

added, resulting in permanent minimizing the contribution 

of the human factor. 

In a quantitative aspect is necessary to mention the 

reducing, practically constant and in very accelerated pace 

of the number of all categories of workers in the 

agricultural sector at the initial stage of post privatization 

(tab. 2, fig. 2). 
 

Tabelul 2 / Table 2  

Dinamica micşorării numărului persoanelor, ocupate în sectorul agrar / mii pers. 

Dynamics of decrease the number of persons employed in agriculture/ thousands pers. 

 
Anii / Years a. 2011 în % către a. 2000 / 

the 2011 in% to the 2000 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total populaţia ocupata / Total 

employment 
1515 1319 1257 1247 1251 1184 1143 1173 77,4 

din care: 
- sectorul agrar / of which: 

 - agriculture 

766 537 422 409 389 334 315 323 42,1 

Ponderea persoanelor, ocupate în 

sectorul agrar, %/  
Share of persons employed in 

agriculture,% 

50,6 40,7 33,6 32,8 31,1 28,2 27,6 27,5 -23,1 p.p. 

Total lucrători năimiţi (salarizaţi) în 
economia naţională / Total hire 

workers (remunerated) in the national 

economy 

696,8 660,0 641,5 639,5 633,7 608,2 597,5 736,5 105,7 

din care: 
- sectorul agrar /  

of which: 

 - agriculture 

184,9 113,4 92,3 78,9 70,0 63,9 55,8 59,6 32,2 

Ponderea persoanelor salarizate (cu 

locul de muncă în sectorul agrar). / 

The share of salaried persons 

26,5 17,2 14,4 12,3 11,1 10,5 9,3 8,1 -18,4 p.p. 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Fig.2. Numărul persoanelor, ocupate în economia naţională, inclusiv în sectorul agrar /  

Fig. 2. Number of persons employed in the national economy, including agriculture 

Sursa /Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Micşorarea numărului persoanelor, ocupate în sectorul 

agrar, în primele zece ani după finalizarea procesului de 

privatizare aproape de două ori, iar celor angajaţi în acest 

sector – de trei ori are o semnificaţie dublă. 

Dintr-o parte, reducerea numărului persoanelor, ocupate 

în sectorul agrar, manifestă schimbări structurale pozitive 

ale economiei naţionale. Este indiscutabil faptul că fiind 

ocupaţi în alte ramuri de activitate economică foştii 

agricultori vor primi salarii mai mari, dar vor demonstra şi 

productivitatea muncii mai înaltă. Deci, există o latură 

pozitivă a procesului general de micşorare a numărului 

agricultorilor în cadrul unei economii naţionale, orientate 

spre procesele de industrializare, de dezvoltare a ramurilor 

de prestare a serviciilor etc. 

Mult mai considerabile, însă, sunt aspectele negative ale 

procesului de depopularizare a sectorului agrar, precum şi a 

spaţiului rural, în întregime. Caracteristici mai concrete cu 

conţinut negativ în ce priveşte depopularizarea satelor 

moldoveneşti le constituie: 

- lipsa investiţiilor adecvate în spaţiul rural, capabile 

de asigurat creşterea productivităţii muncii celor rămaşi cu 

efect compensatoriu pozitiv; 

- simplificarea asortimentului produselor 

agroalimentare, dispariţia în acest asortiment produselor cu 

valoarea adăugată sporită; 

- substituirea produselor agroalimentare autohtone cu 

cele de import, devalorizarea factorului principal de 

producţie – pământului agricol, preţul de piaţă a căruia a 

devenit cel mai ieftin de pe continentul european etc. 

Partea calitativă a forţei de muncă în sectorul agrar 

poate fi exprimată, tangenţial, prin volumele absolute şi cele 

relative de salarizare, care, după cum ne arată tab. 3 sunt cu 

adevărat cele mai joase în comparaţie cu alte ramurile şi 

domeniile de activitate economică. 

Reducing the number of persons employed in agriculture 

sector, in the first ten years after completion of the 

privatization process for almost two times, and those 

employed in this sector – more then three times, has a 

double meaning. 

In part, reducing the number of persons, employed                      

in agriculture, shows positive structural changes of                

national economy. It is indisputable that being employed in 

other branches of economic activity ex-farmers will                    

receive higher wages, but will demonstrate and higher labor 

productivity. So there is a positive aspect of the                      

overall process of decreasing the number of farmers                      

in the national economy, oriented to industrialization 

processes, development of service industries, etc. 

More significant, however, are the negative aspects of 

the process of reducing the number of persons                               

in the agriculture and in the countryside, in whole. Some of 

the specific features of negative content of these                  

processes are: 

- lack of adequate investment in rural areas, capable of 

ensured the growth of labor productivity of remaining with 

positive compensatory effect;  

- simplifying assortment of food products, the loss of 

products with high added value; 

- the substitution of local food products with                        

the imported one, depreciation of the main factor                           

of production - agricultural land, the market price of                  

which has become the cheapest on the European continent, 

etc. 

The quality part of labor in agriculture can be    

expressed, tangentially, by absolute and relative volumes                 

of payroll, which, as we show (tab. 3) is really the                  

lowest, compared to other branches of economic               

activity. 

 

Tabelul 3 / Table 3 

Plata muncii în sectorul agrar la etapa iniţială de postprivatizare /  

Payment of labor in the agricultural sector at the initial stage of privatization 

Anii / 

Years 

Salariul nominal mediu lunar 

al unui salarizat, lei/pers. / 

Average nominal monthly 

salary, lei/pers. 

Remunerarea 

medie lunară a 

muncii în 

întreprinderile 

agricole, lei /  

Average 

monthly 

remuneration of 

labor in 

agricultural 

enterprises, lei 

Minimum de 

existenţă, total 

pe economie 

naţională, lei /  

Subsistence 

minimum, in 

the total 

national 

economy, lei 

Corelaţia dintre salariul lunar şi 

minimum de existenţă /  

The correlation between salary 

and the monthly minimum of 

subsistence 

în 

economie 

naţională /  

the 

national 

economy 

în 

sectorul 

agrar /  

agri 

sector 

% 

în sectorul 

agrar, % / 

in 

agriculture, 

% 

 

în cadrul 

întreprinderilor 

agricole, % /  

in agricultural 

enterprises, % 

2000 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

407,9 

1318,7 

1697,1 

2065,0 

2529,7 

2747,6 

2971,7 

3042,0 

251,7 

744,0 

914,5 

1098,6 

1484,4 

1468,9 

1638,6 

1831,8 

61,7 

56,4 

53,9 

53,2 

58,7 

53,5 

55,1 

60,2 

202,0 

534,0 

607,0 

732,0 

1034,0 

1048,0 

1132,0 

1394,0 

468,7 

766,1 

935,1 

1099,4 

1368,1 

1187,8 

1373,4 

1503,0 

67,2 

103,0 

97,8 

99,9 

108,5 

123,7 

119,3 

121,9 

51,6 

69,7 

64,9 

66,6 

75,6 

88,2 

82,4 

92,7 

Sursa / Source: Datele Biroului Naţional de Statistică a RM. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Fig. 3. Dinamica nivelului de salarizare a agricultorilor / Fig. 3. Wage dynamics of farmer 

Sursa / Source: Datele Biroului Naţional de Statistică a RM. / National Bureau of Statistics of Moldova. 

 

Cu toate că este în permanentă creştere, nivelul de 

remunerare a muncii în sectorul agrar demonstrează tendinţă 

clar evidenţiată de rămânere în urmă în comparaţie cu 

salariul mediu la nivel naţional, constituind în ultimii ani 

aproximativ 1/2 din acesta. În gospodăriile agricole (sectorul 

corporativ) nivelul de salarizare a agricultorilor chiar şi în 

ultimii ani nu acopere nici măcar necesităţile minime de 

existenţă, care reprezintă „...volumul minimal de bunuri şi 

servicii necesare pentru satisfacerea cerinţelor primordiale, 

asigurarea menţinerii sănătăţii şi susţinerii viabilităţii 

omului” [3]. Anume din cauza salariilor mizerabile numărul 

lucrătorilor angajaţi în sectorul agrar scade cu zi ce trece, 

lăsând proprietarii cotelor de terenuri agricole fără o mână 

de ajutor atât de necesară în perioadele de vârf de executare 

a lucrărilor de câmp. 

Este de menţionat că în toată perioada înainte de 

reformare salariul mediu lunar al agricultorilor a fost mai 

înalt decât media de salarizare pe economia naţională [4]. 

Totodată, calculele efectuate ne demonstrează, că 

ponderea cheltuielilor de salarizare în volumul total brut al 

producţiei agricole (a. 2011) constituie abia 12,0 la sută, iar 

în unele din gospodării această proporţie este mult mai mică. 

În esenţă, este de constatat faptul că munca agricultorului 

autohton este subapreciată, mai ales în cadrul gospodăriilor 

casnice auxiliare, ponderea cărora în a.2011 a constituit 

48,8% în volumul global al producţiei agricole. Pentru 

comparaţie, ponderea cheltuielilor de salarizare a lucrătorilor 

năimiţi în SUA, de exemplu, constituie 20,9% din volumul 

total al valorii adăugate brute şi câte 7,9% din totalul valorii 

brute a producţiei agricole [5]. 

Depăşirea situaţiei de dominare a muncii manuale slab 

remunerate în sectorul agrar cere ca în paralel să fie 

soluţionate mai multe probleme contradictorii , principalele 

dintre care sunt: 

Although it is steadily growing, the level of labor 

remuneration in the agricultural sector shows clear trends 

evidenced  by  lagging  behind  compared  with  the  

national   average  salary  accounted,  in  recent  years,  

about  half of  it. In  farms  (corporate  sector) the wage  

level  for  hire  workers  in  recent  years does not cover 

even  the  minimum  necessities of life, which is 

"…minimal  volume of goods and services necessary to 

meet the primary requirements, ensuring the maintenance 

of human  health  and  sustainability  support” [3]. 

Because of the  miserable  salary  the  number  of  workers  

employed  in  agriculture  decreased  by  day,  leaving  

owners of shares  of  agricultural  land  without  a much 

needed helping hand in times of peak field works. 

It should be noted that throughout the period prior to 

reformation the farmers' average salary was higher than 

the average salary per national economy [4]. 

However,  our  calculations  show,  the  share of  wage 

costs  in  total  gross  agricultural  output  (y. 2011)  is 

12.0  percent  and  in  some  households   this   proportion   

is much lower. In essence it is found that domestic work 

of farmers  is  undervalued,  especially  within  auxiliary 

households   the   weight  of  which  in  2011  was  48.8%  

of   the   overall   agricultural   production.  For  

comparison,  the   share   of   wage   costs   hire   workers   

in  the  US,  for example, is  20.9%  of  total  GVA  and  

7.9 %  of  total gross  value  of   agricultural  production  

[5]. 

Overcome  the  dominance  of  low-paid  manual labor  

in  the  agricultural  sector  requires  to  be  solved  (in 

parallel)  several  contradictory  problems, the main of 

which are: 

- increasing salaries and net income, obtained from 

farming; 
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- creşterea nivelului de salarizare şi de obţinere a 

venitului curat de la activitatea agricolă; 

- micşorarea cheltuielilor generale de producţie, care şi 

cu salarii mizerabile depăşesc orice nivel admisibil, 

provocând: (i) scumpirea costurilor şi preţurilor de piaţă; (ii) 

scăderea nivelului de competitivitate a produselor 

agroalimentare autohtone; (iii) pierderea pieţelor de 

desfacere, mai ales în plan extern etc. 

Există o singură soluţie, acceptabilă din toate punctele 

de vedere, a problemelor contrapuse, menţionate mai sus. 

Se are în vedere creşterea productivităţii muncii a 

agricultorilor, care, evident, nu poate fi asigurată decât prin: 

(i) înzestrarea muncitorilor din sectorul agrar cu mijloacele 

tehnice (tehnologice) corespunzătoare; (ii) utilizarea 

soiurilor înalt productive de plante, raselor (crosurilor) 

eficiente de păsări şi de animale; (iii) utilizarea formelor 

moderne de organizare a muncii în sectorul agrar; (iv) 

asigurarea accesului liber şi puternic facilitat din partea 

statului la sursele financiare sub forma de credite (inclusiv 

creditele ipotecare), subsidii, servicii de asigurare etc. 

Starea actuală a fondurilor fixe de producţie în sectorul 

agrar este una cu adevărat deplorabilă. Perioada lungă de 

reformare, însoţită de metodele deseori nu prea argumentate, 

lipsa certitudinii şi încrederii în ziua de mâne, mai ales în 

rândul agricultorilor tineri, existenţa variantelor alternative 

de angajare în câmpul muncii, inclusiv peste hotarele ţării, 

toate aceste şi încă un şir întreg de alte circumstanţe nedorite 

au influenţat negativ asupra înzestrării sectorului agrar cu 

mijloacele fixe de producţie. De menţionat, că nici aceste 

mijloace tehnice, pe care agricultorii autohtoni le au la 

dispoziţie, nu sunt repartizate eficient şi echidistant. Fiind 

concentrate în cadrul întreprinderilor agricole (sectorul 

corporativ de producţie) serviciile de mecanizare, de 

exemplu, cu greu sunt prestate gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermier) cu dimensiuni mici (până la 5 ha de pământ 

agricol), dar şi gospodăriilor casnice auxiliare, care 

împreună produc mai mult de 2/3 din toată producţia 

agricolă. Starea actuală şi tendinţele ultimelor ani privind 

asigurarea sectorului agrar cu fondurile fixe de producţie cu 

destinaţie agricolă sunt reflectate în tab. 4 (fig. 4). 

- reducing the share of general expenses of 

production, that just now exceed any acceptable level                    

and is causing by: (i) increase of costs and market                    

prices of inputs; (ii) decrease the competitiveness                  

of local food products, (iii) loss of markets, especially 

abroad, etc. 

There is only one solution, acceptable in all respects, 

opposed to problems mentioned above. 

It  aims  to  increase  the  productivity  of  farmers, 

which obviously  can  be  guaranteed  only  by: (i) 

equipping   the workers  in   the agricultural   sector     

with  appropriate  technical  means  (technology);  (ii)  use 

of   highly   productive  varieties  of  plants,  effective  

breeds  (crosses) of birds  and  animals,  (iii) modern 

forms  of  work  organization  in agriculture, (iv) open 

access  to  stronger  facilitated  state  financial  sources in 

the form  of  loans  (including   mortgage  loans),  

subsidies, insurance services etc., (v) open access to 

market of agricultural products etc. 

The current  status  of  fixed  assets  in  agricultural 

production  is  truly  deplorable. Long  period  of  reform, 

often accompanied by not very motivated                       

methods,  the lack of certainty and confidence in the future 

of agriculture,  especially  among  young  farmers, the 

existence  of  alternative  variants  of  employment, 

including  abroad,  all  these  and  still a whole                        

series of other   undesirable  circumstances   have  a  

negative   impact on agriculture endowment with capital 

goods of agricultural   production. Note  that  all  the  

technical  means that  local  farmers  have  at their                     

disposal  are  not effectively  and  equidistant   distributed. 

Being  concentrated  in  agricultural  enterprises (corporate 

sector of production),  for  example,  mechanization   

services   are  hardly  rendered  to  farms  (farmers)  with 

small size (up to 5 ha agricultural land), but                     

which together  with  household  aids  produce  more  than  

two thirds of all agricultural production. The                      

current  status and trends of  insurance  of  agriculture                       

with  capital investments in last years are reflected in  

table 4 (fig. 4). 
 

Tabelul 4 / Table 4 

Nivelul şi dinamica înzestrării întreprinderilor agricole cu fondurile fixe de producţie /  

The level and dynamics of endowment of agricultural enterprises with fixed funds. 

 

Anii / Years a. 2011 în % 

către a. 2000 / 

the 2011 in % 

to the 2000 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Valoarea fondurilor fixe de producţie, total, 

mil. lei/Value of fixed assets, total mill. lei 
3764 4262 4639 4708 5355 6084 6462 7180 190,7 

Valoarea fondurilor fixe de producţie în 

calcul la 1 ha de pământ agricol, intensiv 

lucrat (pământ arabil şi plantaţii 

multianuale), lei / Value of fixed assets in 

the calculation on 1 ha of agricultural land, 

intensive worked (arable land and perennial 

plantations), lei  

1777,4 2012,6 2190,6 2223,2 2528,1 2872,0 3060,4 3400,0 191,3 

Valoarea fondurilor fixe în calcul la un 

agricultor activ, lei/The value of fixed assets 

in the calculation of an active farmer, lei 

4913,8 7936,7 10992,9 11511,0 13766,0 18215,6 20514,0 22229,1 452,4 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Fig. 4. Dinamica asigurării întreprinderilor agricole cu fondurile fixe de producţie /  

Fig. 4. Dynamics of providing with capital investments for agricultural production 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 

 

Conform datelor tab. 4 constatăm creştere relativ stabilă 

a valorii fondurilor fixe de producţie agricolă la etapa 

iniţială de postprivatizare (a.a.2000-2011). Cu toate acestea 

înzestrarea pământului agricol cu fondurile fixe în a.2011 a 

constituit abia 3400,4 lei în calcul la un hectar. Reieşind din 

faptul că mărimea optimală de înzestrarea tehnică constituie 

cel puţin 25-30 mii lei/ha, este necesar să concluzionăm că 

nivelul de-facto de înzestrare a suprafeţelor agricole cu 

fondurile fixe se încadrează abia în limitele de 11,3-13,6% 

faţă de mărimea normată, ştiinţific argumentată. 

Tot din datele tab. 4 putem concluziona că în prezent un 

agricultor activ, fiind înzestrat cu fondurile fixe în mărime 

de 22229 lei/om lucrează (datele a.2011) în medie 6,70 ha 

de pământ agricol intensiv utilizat (pământul arabil plus 

plantaţii multianuale) şi produce aproximativ 70027,8 lei de 

producţie agricolă din care 48764,7 lei constituie produsele 

vegetale şi 21263,1 lei – produsele zootehnice. Conform 

calculelor, în cadrul agriculturii autohtone fiecare câte un 

agricultor activ produce în mediu pe an 32,8 tone de grâu 

sau echivalent de grâu, iar productivitatea unui hectar de 

pământ agricol intensiv lucrat constituie în medie – 5,015 

tone de grâu sau echivalent de grâu. Valoarea producţiei 

agricole în calcul la 1 ha de suprafaţă intensiv lucrată 

constituie (datele a.2011) 10712,3 lei din care numai fiecare 

a treia unitate de produs este preconizată pentru de a fi 

realizată pe piaţă, restul fiind produsele de autoconsum şi 

produsele pentru consumul intern de reproducere (seminţe, 

furaj, material săditor etc.). 

Pentru comparaţie, cea mai avansată practica agricolă o 

demonstrează companiile transnaţionale din ţările industrial 

dezvoltate în cadrul cărora un agricultor activ îngrijeşte 200 

ha de pământ agricol şi obţine roadă de 10,0 tone de grâu 

(sau echivalent de grâu), în calcul la 1 ha, finalizând anul cu 

2000 tone / lucrător [6]. 

Prin urmare putem concluziona că în comparaţie cu 

practica mondială cea mai avansată randamentul potenţial al 

According to the data from tab. 4 we see a relatively 

stable  growth  of  agricultural  fixed assets at the initial 

stage of post privatization (2000-2011). However, the 

agricultural  land  endowment  with  fixed assets in 2011 

was only 34004 lei in account per hectare. Given the fact 

that  the  optimal  size  of  the technical endowment is at 

least 25-30 thousand lei/ha, it is necessary to conclude that 

de-facto procurement of agricultural fixed assets fall 

within the 11.3 to 13.6 % of normal size, scientifically 

substantiated. 

Also, from data tab. 4 we conclude that at present an 

active farmer, being endowed with fixed amount of funds 

at the level of 22229 lei / person (the data. 2011) working 

averaged 6.70 ha of land of intensive agricultural use 

(arable land and perennial plantations) and produces about 

70027.8 lei agricultural production from which – 48764.7 

lei are field crops and 21263.1 lei - livestock products. 

The calculation has showed that local agriculture per an 

active farmer produce in average per year equivalent to 

32.8 tons of cereals or wheat – equivalent of cereals, and 

productivity per hectare of agricultural land (intensively 

worked) on average is equal of – 5.015 tons of cereals or 

equivalent of cereals. Value of agricultural production into 

account the 1 ha area of intensively worked (the data 

2011) is equal of 10712.3 lei, of which only every third 

unit of product is expected to be carried out on the market, 

the rest being self-consumption products for domestic 

consumption and reproductive products (seed, feed, 

seedlings, etc.). 

For comparison, the most advanced agricultural 

practices are demonstrates that transnational companies in 

industrialized countries, where the active farmer cares for 

200 ha of agricultural land and get harvest of 10.0 tons of 

wheat (or wheat equivalent) in computing the 1 ha, ending 

the year with 2000 tons / worker [6]. 

Therefore  we  conclude  that  in  comparison  with the 
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pământului agricol în Republica Moldova este utilizat 

aproximativ la nivel de 50,1% ( %50100
10

01,5
) (1), 

pe când productivitatea muncii a unui agricultor abia la nivel 

de 1,64% ( %)64,1100
2000

8,32
 (2). 

Pentru ca productivitatea atât de scăzută să fie depăşită, 

sectorul agrar la general, dar agricultura, ca ramura de bază 

a acestui sector, în mod special, are nevoie de investiţii. 

Doar numai în baza investiţiilor, având pământuri din cele 

mai fertile în lume, având clima moderată, prielnică pentru 

creşterea unei game largi de culturi fitotehnice, putem 

transforma agricultura autohtonă în una modernă, puternic 

dezvoltată. 

În mod tradiţional, mai ales în perioada înainte de 

reformă, în structura surselor de provenienţă a investiţiilor 

agricole au dominat investiţiile bugetare de stat. Odată cu 

lansarea reformelor privind relaţii de producere, inclusiv 

relaţii de proprietate, ponderea statului în activitatea 

investiţională a manifestat tendinţele de micşorare în prezent 

fiind la nivel de doar 2,6 la sută. Deci, practic tot volum de 

investiţii în capitalul fix pentru dezvoltarea agriculturii în 

ultimii ani provine de la investitorii sectorului privat. De 

menţionat că, practic, simbolice rămân în ultimii ani 

investiţiile străine în agricultură, care au constituit (datele 

a.2011) – aproximativ 78,9 mln. lei sau 4,4 la sută faţă de 

volumul total al investiţiilor. Este indiscutabil că ponderea 

investiţiilor străine va rămâne nesemnificativă atâta timp, cât 

va fi în vigoare norma juridică (art. 4 din Codul funciar) care 

întărzice vânzarea pământurilor agricole investitorilor 

străini. De menţionat, că al doilea după număr, dar şi după 

importanţă, factorul, care împiedică investiţii masive în 

sectorul agrar, îl constituie fărâmiţarea excesivă a 

pământurilor agricole la prima etapă de reformare a 

sectorului agrar – etapa privatizării în masă a pământului 

agricol. Informaţii mai detaliate privind dezvoltarea 

procesului investiţional în agricultură sunt reflectate în tab. 5 

(fig. 5; 6). 

most advanced world practice potential yield of 

agricultural  land  in  Moldova  is  used  around  the  level  

of 50.1% ( %50100
10

01,5
) (1), while labor 

productivity is only at the level of 1.64% 

( %)64,1100
2000

8,32
 (2). 

To overcome such a low productivity, agricultural 

sector in general, but agriculture, which is the main branch 

of this sector, in particular, needs a lot of investments. Just 

only  by  investing,  having the most fertile land in the 

world,  having  moderate climate, favorable for the growth 

of a large variety of crop, we  can transform  local 

agriculture in a modern, highly developed branch of 

economic activity. 

Traditionally, especially in the period before the 

reform, in the structure of investment sources of 

agricultural origin have dominated the state budget 

investment. With the launch of reforms on the relations of 

production, including property relations, the state share of 

investment activity showed decreasing trends which are 

currently at only 2.6 percent. So basically all the volume 

of fixed capital investment for agricultural development in 

recent years comes from private investors. Note that in 

practice, the foreign investment in agriculture remains in 

recent years very small one, which constituted (the data. 

2011) - about 78.9 million lei, or 4.4 percent of total 

investment. It is undisputed that the share of foreign 

investment will remain insignificant as long as the legal 

rule will be in effect (Article. 4 of the Land Code) which 

delays the sale of agricultural land to foreign investors. 

Note that the second by number, but also as important, the 

factor which prevents massive investment in agriculture is 

the excessive fragmentation of agricultural land at the first 

round of reform of the agricultural sector - the stage of 

mass privatization of agricultural land. More detailed 

information on the development of investment in 

agriculture is reflected in table 5 (Fig. 5, 6). 

 

Tabelul 5 / Table 5 

Datele privind investiţii în agricultură / Data on investment in agriculture. 

Anii / 

Years 

Total investiţii în 

capital fix de 

menire productive, 

mil. lei / Total 

fixed capital 

investment in 

productive 

purpose, mil. lei 

din care / from which 
Investiţii în întreprinderi mixte şi cele străine, mil. lei / 

Investment in joint ventures and foreign mil. lei  

investiţii 

publice / 

public 

investment 

investiţii 

private / 

private 

investment 

întreprinderi mixte 

(public-privat), fără 

capital străin / joint 

ventures (public-

private), without 

foreign capital 

întreprinderi 

mixte (cu capital 

străini) / joint 

ventures (with 

foreign capital)  

investiţii 

străine / 

foreign 

investment 

2000 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

58,9 

460,0 

498,6 

743,3 

1031,3 

908,8 

1045,6 

1808,2 

8,2 

42,9 

45,8 

48,9 

52,3 

30,4 

30,8 

47,5 

46,2 

375,9 

383,9 

558,8 

861,9 

777,2 

812,5 

1444,1 

3,8 

6,4 

5,4 

20,1 

14,9 

2,5 

0,9 

3,0 

0,3 

30,3 

61,8 

110,2 

98,1 

85,1 

123,2 

234,6 

0,4 

4,5 

2,0 

5,2 

4,0 

13,7 

28,1 

78,9 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Fig. 5. Dinamica investiţiilor în agricultură după sursele şi formele de proprietate /  

Fig. 5. The dynamics of investment in agriculture by sources and forms of ownership 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 

 

a. 2000

întreprinderi 

mixte (public-

privat), fără 

capital străin / 

joint ventures 

(public private), 

without foreign 

capital - 6,5%

investiţii publice 

/ public 

investment - 

13,9%

întreprinderi 

mixte (cu capital 

străini) / joint 

ventures (with 

foreign capital) -  

0,5%

investiţii străine 

/ foreign

investment -

0,7%  

investiţii private 

/ private 

investment - 

78,4%

 
a. 2011

inv estiţii priv ate / 

priv ate 

inv estment-  

79,9%

întreprinderi mixte 

(cu capital străini) 

/ j oint v entures 

(with foreign 

capital) -   13%

întreprinderi mixte 

(public-priv at), 

fără capital străin 

/ j oint v entures 

(public priv ate), 

without foreign 

capital  -  0,17%

inv estiţii străine / 

foreign 

inv estment -  

4,4%

inv estiţii publice / 

public inv estment- 

2,6%

 

Fig.6. Structura investiţiilor în agricultură / 

 Fig.6. The structure of investment in agriculture 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 

 

Conform datelor tab. 5 putem constata prezenţa 

tendinţelor clar evidenţiate de creştere stabilă şi destul de 

dinamică a investiţiilor în sectorul agrar. Ritmuri înalte de 

majorare a investiţiilor în agricultură sunt stipulate, în 

primul rând, de bază iniţială de calcul. După cum să ştie, 

anii 1998-2000 au constituit drept o perioadă de finalizare a 

procesului de privatizare a pământului. Ca rezultatul 

According to the tab. 5 we can see trends clearly 

highlighted  by  the  presence  of  stable  growth  trends  

and enough  dynamic  investment  in  agriculture. A  high  

rate of  increase  in  investment  in agriculture  is  

stipulated, first,  by  baseline  calculation. As  it is know, 

the  years 1998-2000 were a period of completion of land 

privatization process. As an obviously negative result, 
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tangenţial, evident negativ, investiţiile în agricultură în 

această perioadă, practic, au fost blocate. De exemplu, în 

a.2000 în calcul la un hectar de pământ agricol au fost 

investite doar câte 27,0 lei, din care 3,9 lei au constituit 

investiţiile din bugetul de stat. 

Investiţii masive din partea sectorului privat s-au 

reflectat anume după finalizarea procesului de privatizare, 

creşterea fiind la nivel de 73,1 mil. lei anual. Cu toate 

acestea, fie şi cu ritmuri destul de înalte a volumelor de 

investiţii, în calcul la un hectar de pământ agricol intensiv 

lucrat în anul 2011 au fost investite numai 856,4 lei sau 2,9-

3,5% din nivelul optimal de înzestrare tehnico-tehnologică a 

agriculturii. Este clar, că un asemenea nivel de investiţii nu 

permite nici măcar reproducere simplă a fondurilor fixe, 

nemaivorbind despre formula extinsă a reproducerii bazei 

tehnico-materiale a sectorului agrar. 

Fluxurile investiţionale, reflectate în tab. 5, sunt destul 

de diversificate atât după sursele de provenienţă a capitalului 

investit, cât şi după forma naturală şi/sau destinaţia a 

investiţiilor efectuate. Conform precizărilor metodologice 

„...în volumul investiţiilor în capitalul fix pentru dezvoltarea 

agriculturii sunt incluse consumurile resurselor materiale, de 

muncă şi financiare, orientate spre crearea mijloacelor fixe 

noi, precum şi reconstrucţia, extinderea şi reutilarea tehnică 

a celor existente” [3, pag. 358]. 

O parte din investiţii poate fi efectuată anii la rând (ex. 

plantarea livezilor sau înfiinţarea plantaţiilor de vită de vie), 

dar investiţia ca atare este luată la evidenţă abia începând cu 

darea în exploatare o obiectului investiţional. Ca consecinţă, 

alături de volum general al investiţiilor este important de 

evaluat anume această sumă de bani, care a fost investită în 

procesul de producţie sub forma de bani. Conform datelor ce 

urmează (tab. 6), putem concluziona că din toate sumele de 

investiţii numai o mică parte pot fi numite ca investiţii 

adevărate. Restul, adică partea majoră a fluxurilor 

investiţionale, sunt pur şi simplu plata muncii, plata pentru 

energie utilizată, alte feluri de cheltuieli care în mod natural 

nici n-ar trebui să fie recunoscute ca investiţii capitale. 

investment  in agriculture during this period, practically, 

have been blocked. For example, in 2000 in calculating 

per hectare of agricultural land were invested only by 27.0 

lei, of which 3.9 lei constituted investment from the state 

budget. 

Massive investments by the private sector were set 

after completing the privatization process. The growth was 

at 73.1 million lei annual. However, even with excessively 

high rates of investment volumes, in the calculation of one 

hectare of agricultural land intensively worked, 

investments in 2011 were only 856.4 lei or 2.9-3.5% of the 

optimal level of technical endowment of the agricultural 

activity. Clearly, this level of investment does not allow 

even simple reproduction of fixed assets, not to mention 

about extensive formula  of reproduction  f technical  base  

of agrarian sector. 

The investment flows, as reflected in table 5, are quite 

diverse both by sources of origin of capital invested and 

after the natural shape and / or destination of investments. 

According to the methodological explication “…the 

volume of fixed capital investment for agricultural 

development are included consumption of material 

resources and financial work, aimed at creating new fixed 

assets, reconstruction, expansion and re-engineering 

existing ones” [3, p. 358]. 

Some investments can be made years in a row (eg. 

establishment of plantations, planting orchards of vine), 

but the investment itself is taken to record only at the stage 

of investment objective commissioning. Therefore, with 

the general volume of investments is important to assess 

the specific amount of money that was invested in the 

production process in the form of money. According to the 

data below (tab. 6), we conclude that from all investment 

only a small amount of money can be called as true 

investments. The rest, obvious, the major part of 

investment flows, are simply paying job, pay for energy 

used, and other kinds of expenses that naturally would 

never be recognized as capital investment. 

 

Tabelul 6 / Table 6 

Corelaţia dintre volumul general al investiţiilor şi plăţile pentru procurarea activelor pe termen lung /  

The correlation between the overall volume of investments and payments for purchase of long term assets 

 

Anii / Years a. 2011 în % 

către a. 2000 / 

the 2011 in% 

to the 2000 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Volumul total al investiţiilor în 

agricultură, mil. lei / The total 

volume of investment in 

agriculture mil. lei 

58,9 460,0 498,6 743,3 1031,3 908,8 992,2 1808,2 +30,7 de ori 

Plăţile pentru procurarea activelor 

pe termen lung, mil. lei / Payments 

for purchase of long term 

assets,mil. lei 

5,7 76,1 53,7 104,0 256,8 157,1 222,1 467,9 +82,1 de ori 

Ponderea plăţilor în volumul total 

al investiţiilor, % / Payments for 

purchase of long term assets,% 

9,7 16,5 10,8 14,0 24,9 17,3 22,4 25,9 +16,9 p.p. 

Sursa / Source: elaborat de autor în baza datelor BNS. / National Bureau of Statistics of Moldova. 
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Conform datelor tabelului 6 în medie pe perioada analizată 

investiţiile sub forma de plăţile pentru procurarea activelor pe 

termen lung au fost utilizate de la, aproximativ, 1/10 până la 1/4 

din suma totală a investiţiilor efectuate. Important de               

subliniat, că ponderea plăţilor de procurare a activelor creşte 

concomitent cu majorarea volumelor generale de investiţii. Este 

o corelaţie logică, deoarece posibilităţi investiţionale mai mari 

în mod automat asigură sursele financiare tot mai mari de 

procurare a tehnicii agricole, utilajului, mijloacelor de           

transport etc. 

În concluzie putem constata că agricultura autohtonă, 

precum şi tot sectorul agrar la etapa iniţială de post privatizare 

(a.a. 2000-2011) chiar dacă nu demonstrează rezultatele finale 

cele mai lăudabile de activitate economică, totuşi, este orientată 

spre unele scenarii indiscutabile de capitalizare, capabile de 

asigurat şi creştere esenţială a productivităţii muncii. Totodată, 

sunt necesare încă multe eforturi considerabile, inclusiv, din 

partea statului şi, mai ales, în ce priveşte susţinerea financiară a 

sectorului agroalimentar, pentru ca ultimul să devine cu 

adevărat unul de perspectivă şi să fie atractiv pentru investitorii 

autohtoni, iar cu timpul – şi pentru cei străini. 

According to table 6 the average investment period 

under  review  in the  form  of payments for purchase 

of long term assets were  used  to, approximately, 1/10 

to 1/4 of  total  investments.  Important  to  note,  that  

the  share  of payments for purchase of assets increases 

with increasing overall investment volumes. It is a 

logical correlation, as higher investment opportunities 

automatically provide  ever  greater financial  resources 

to purchase agricultural machinery, equipment, 

vehicles etc. 

In conclusion, we find that local farming and 

agriculture still at the initial stage of post-privatization 

(2000-2011), even if the final results do not 

demonstrate commendable economic activity, 

however, is facing some scenarios indisputable 

capitalization, capable insured and significant increase 

in labor productivity. However, more efforts are still 

needed, including state financial support in the agro-

food sector, for the latter to become truly one of 

perspective and be attractive to local investors, and 

over time – for foreign. 
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Creşterea economică în ţările cu economie emergentă 

a creat o presiune enormă pe infrastructura existentă, fapt 

ce a cauzat investiţii masive şi proiecte importante în 

domeniul construcţiilor. Astfel, pe piaţa mondială a 

materialelor de construcţii s-a manifestat o importantă 

creştere economică în parioada anilor 2004-2008. În 

prezent, ritmul creşterii este încetinit, dar specialiştii din 

domeniu prezic un nou avânt economic. 

Cuvinte cheie: piaţă mondială, materiale de 

construcţie, creştere economică,  

 

Economic growth in emerging economies has created 

enormous pressure on existing infrastructure, which 

caused massive investments and projects in construction 

field. Thus the world market of construction materials has 

experienced a significant growth in the period between 

2004-2008 years. In the present the growth rate is slower, 

but experts in the field predict a new boom in the nearest 

future. 

Keywords: global market, construction materials, 

economic growth 

Introducere. Piaţa mondială a materialelor de 

construcţii a cunoscut o creştere importantă pe parcursul 

ultimilor ani, determinată de creşterea economică 

accelerată, care a fost înregistrată în economia mondială 

pe parcursul anilor 2004-2008. În ultimii ani, ritmul de 

creştere a cererii la materialele de construcţii a încetinit, 

însă doar pentru o perioadă de câţiva ani, fapt cauzat de 

criza economică mondială.  

Conţinutul de bază. Marea majoritate a analiştilor 

economici şi a companiilor de cercetare investiţională 

prezic pentru industria construcţiilor şi cererea la materiale 

de construcţii o nouă decadă de creştere spectaculoasă şi 

implicit o recuperare cât mai rapidă din criza economică 

din anii 2009-2010. 

Introduction. The global market of construction 

materials has gained an important increase during                    

the recent years which was driven by accelerated 

economic growth marked by global economy during               

2004-2008. In the last years the demand for construction 

materials has slowed its growth, but only for a               

several years, that was caused by the global economic 

crisis.  

The basical content. The prevailing majority of 

economic analysts and investment research companies 

forecast a new decade of spectacular growth for 

construction industry and construction materials demand 

and, consequently, the fastest possible recovery from the 

economic crisis of 2009-2010. 

 

 
Fig. 1. Evoluţia PIB estimat la ratele de schimb valutar a pieţei/ 

Fig. 1. Evolution of GDP estimated at market exchange rates 

Sursa/Source: Fondul Monetar Internaţional/International Monetary Fund, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=co

untry&ds=.&br=1&pr1.x=70&pr1.y=8&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CPPPGDP

&grp=1&a=1 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=70&pr1.y=8&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=70&pr1.y=8&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=1&a=1
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=70&pr1.y=8&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD%2CPPPGDP&grp=1&a=1
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Astfel, creşterea economică de circa 4% anual, în anii 

2004-2007, a fost responsabilă de un adevărat boom pe 

piaţa mondială a lucrărilor de construcţii, care a crescut 

mult mai rapid şi a devenit o ramură importantă, mai ales 

în ţările cu economie emergentă, cum ar fi: China, India, 

Brazilia, Rusia şi ţările Europei de Est. Creşterea 

economică în China şi India a înregistrat valori ce 

depăşesc 10% anual pe parcursul ultimilor 5 ani, în timp 

ce Rusia, Brazilia şi ţările Europei de Est au raportat 

creşteri economice de peste 6% în aceeaşi perioadă de 

timp. Economiile emergente au generat peste 50% din 

creşterea economică mondială şi au servit ca un motor 

veritabil pentru economia mondială. 

Astfel, dacă în ţările Uniunii Europene, SUA sau 

Canada ponderea valorii adăugate brute generate de 

sectorul construcţiilor în PIB este de 7-8%, apoi în ţări, ca 

Brazilia, India sau China, construcţiile deţin o pondere pe 

până la 15% din PIB. Astfel de date sugerează că sectorul 

construcţiilor în ţările cu economie emergentă este mult 

mai avansat decât alte ramuri economice. 

Datele prezentate de compania internaţională de 

cercetare economică Datamonitor indică că, necătând la 

recesiunea economică, industria construcţiilor a continuat să 

crească pe parcursul ultimilor ani, deşi la un nivel mai mic. 

Astfel, dacă în anii 2004-2008 creşterea volumului lucrărilor 

de construcţii s-a aflat la un nivel de 6-7% anual, în anul 

2010 venitul din construcţia de locuinţe a crescut doar cu 

1,6%. În 2009-2010, sectorul construcţiilor, în multe din 

ţările dezvoltate, a înregistrat creşteri negative, în timp ce în 

ţările cu economie emergentă creşterea sectorului s-a redus 

de la un nivel de peste 10% anual la 5-6% anual. 

Conform datelor Datamonitor, în 2010 au fost 

construite 28,5 milioane de locuinţe in valoare de 6.1 

trilioane USD, faţă de 28,4 milioane locuinţe în 2009 în 

valoare de 6,0 trilioane USD. 

Thus, the economic growth in 2004-2007 of about 4% 

per annum triggered a real boom on global construction 

market that grew considerably faster and became an 

important industry, especially in emerging economies such 

as China, India, Brazil, Russia and East European 

countries. Over the past 5 years economic growth in China 

and India recorded values exceeding 10% per annum, 

while Russia, Brazil and East European countries have 

reported an economic growth of over 6% annually during 

the same period of time. Emerging economies have 

generated more than 50% of global economic growth and 

served as a real engine for the global economy. 

Thus if in economies like EU countries, USA and 

Canada the share of gross value added by construction 

industry constitutes 7-8% of GDP, then in economies like 

Brazil, India and China the share of construction industry 

achieves up to 15% of GDP. These data suggest that in 

emerging economies the industry of constructions is more 

advanced than other industries. 

The data presented by international economic research 

company Datamonitor indicates that notwithstanding 

economic recession the industry of constructions 

continued to grow during the past years though at a lower 

rate of growth. Thus if during the years 2004-2008 the 

volume of construction works grew by 6-7% annually, in 

2010 income generated from home construction increased 

only by 1.6%. In 2009-2010 the construction industry of 

many developed countries experienced negative growth, 

while the industry’s growth of emerging economies 

dropped from a level of above 10% per annum to 5-6% 

annually. 

According to Datamonitor there were 28.5                      

million homes built in 2010 worth USD 6.1 trillion 

compared to 28.4 million homes worth USD 6.0 trillion 

built in 2009.  

 

 
Fig. 2. Venitul global din construcţia a locuinţe, miliarde USD/ 

Fig. 2. Global income from homes construction, billion USD 

Sursa/Source: Datamonitor, 

http://www.datamonitor.com/store/Product/homebuilding_global_industry_guide_2011?productid=5BA3661F-

A9AA-4921-9195-0C2E4FC46A58 

http://www.datamonitor.com/store/Product/homebuilding_global_industry_guide_2011?productid=5BA3661F-A9AA-4921-9195-0C2E4FC46A58
http://www.datamonitor.com/store/Product/homebuilding_global_industry_guide_2011?productid=5BA3661F-A9AA-4921-9195-0C2E4FC46A58
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Creşterea economică în ţările cu economie emergentă a 

pus o presiune enormă pe infrastructura existentă, fapt ce a 

cauzat investiţii masive şi proiecte importante de 

infrastructură şi construcţii. Evenimente, precum: Jocurile 

Olimpice din Beijing – 2008, Sochi – 2014, Rio De 

Janeiro – 2016; precum şi Cupa Mondială la Fotbal din 

Africa de Sud – 2010, Brazilia – 2014, Rusia – 2018, au 

generat şi vor genera investiţii enorme în infrastructură şi 

construcţii capitale, deoarece ţările respective au o 

infrastructură puţin adecvată pentru petrecerea unor 

asemenea evenimente. Dacă presupunem că costurile 

minime pentru construcţia unui stadion de fotbal de cinci 

stele, adecvat pentru petrecerea unui eveniment sportiv de 

nivelul Jocurilor Olimpice sau Cupei Mondiale la Fotbal, 

se ridică la 200-300 milioane USD, apoi investiţia totală 

pentru a petrece un asemenea eveniment (stadioane, 

aeroporturi, hotele, drumuri de acces etc.) poate uşor 

depăşi 10 miliarde USD, ceea ce reprezintă un stimulent 

important pentru industria construcţiilor din fiecare ţară. 

Iar dacă vorbim de ţări, ca Rusia, China sau Brazilia, apoi 

vorbim şi de economia mondială, pentru că economiile 

ţărilor respective fac parte din 10 cele mai mari economii 

ale lumii.  

Piaţa construcţiilor în continuare va evalua influenţată 

de următorii factori: 

1. Creşterea economică accelerată în China, India, 

Rusia, Brazilia şi Europa de Est a dus la apariţia unei noi 

clase de persoane cu venituri medii şi mari, care au 

capacitate de plată, de a-şi îmbunătăţi considerabil nivelul 

de trai. Veniturile mai mari ale populaţiei, deficitul mare 

de locuinţe a creat o oportunitate enormă pentru o 

dezvoltare rapidă a sectorului de construcţii în aceste ţări. 

Pe parcursul ultimilor ani, salariile medii în ţări, ca China, 

Brazilia, Rusia, s-a dublat, iar numărul persoanelor 

capabile să-şi cumpere locuinţe s-a triplat. 

2. Investiţiile masive în infrastructură, cauzate de 

evenimente sportive sau de altă natură, precum şi de 

infrastructura învechită sau chiar inexistentă în ţări, ca 

Rusia, India, China sau Brazilia. O condiţie importantă 

pentru a atrage investiţii externe este prezenţa 

infrastructurii necesare, astfel că guvernele multor ţări au 

realizat această necesitate şi au direcţionat importante 

surse bugetare pentru reabilitarea drumurilor, 

comunicaţiilor etc. Sectorul privat, ulterior, a preluat 

iniţiativa, venind cu investiţii în sectorul hotelier, utilităţi, 

Internet etc. 

3. În acelaşi timp cu investiţiile masive în 

infrastructură, sectorul construcţiilor continuă să 

beneficieze masiv de creşterea rapidă a populaţiei pe scară 

globală. Astfel, populaţia Terrei a crescut de la 6 miliar în 

1999 la 7 miliarde în 2011 şi se aşteaptă ca în următorii 15 

ani să mai crească cu un miliard. Astfel că cererea de 

locuinţe şi infrastructură va fi mereu în creştere.  

4. Deficitul enorm de locuinţe va fi în continuare un 

factor de creştere pentru industria construcţiilor. Conform 

datelor ONU, circa 1 miliard de oameni, în prezent, trăiesc 

în condiţii indecente de trai. Conform datelor existente, 

actualmente, deficitul mondial de locuinţe se estimează la 

circa 430 milioane de unităţi [1]. Estimările pentru India se 

ridică la un deficit de 70 milioane de locuinţe. În China, 

Economic growth in countries with emerging 

economies has put an enormous pressure on existing 

infrastructure, which caused massive investments and 

initiation of major infrastructure and construction projects. 

Events like Olympic Games in Beijing – 2008, Sochi – 

2014, Rio de Janeiro – 2016, as well as Football World 

Cup in South Africa – 2010, Brazil – 2014, Russia – 2018, 

have generated and will generate huge infrastructure 

investments and capital constructions, since the concerned 

countries’ infrastructure is not completely adequate for 

carrying out such events. If we assume that the minimum 

costs of building a five stars football stadium suitable for 

holding a sporting event of Olympic Games or Football 

World Cup level amount to USD 200-300 million, then the 

total investments for carrying out such event (stadiums, 

airports, hotels, roads, etc.) can easily exceed USD 10 

billion, that also represents an important incentive for 

construction industry development in related countries. 

And if we turn to countries like Russia, China or Brazil, 

then we also approach global economy since these 

countries are part of the world’s 10 largest economies. 

The construction market will continue to develop being 

influenced by the following factors: 

1. The accelerated economic growth in China, India, 

Russia, Brazil and Eastern Europe has led to appearance of 

a new class of medium and high income earners, who are 

able to pay for a significant improvement of their living 

standard. Higher level of the population income, 

significant housing deficit have created a tremendous 

opportunity for a rapid development of the construction 

industry in these countries. In recent years the average 

wage in countries like China, Brazil, Russia has doubled 

and the number of persons able to buy a home has                 

tripled.  

2. Massive infrastructure investments caused by 

sporting or other events, as well as outdated or even non-

existent infrastructure in countries like Russia, India, 

China or Brazil. As the presence of the necessary 

infrastructure represents an important condition for 

attracting foreign investments, governments of many 

countries have realized the necessity to direct significant 

budgetary resources to roads and communications 

rehabilitation, etc. Later on private sector took the lead 

coming with investments in hotels industry, utilities, 

Internet, etc. 

3. Besides the massive investments in infrastructure, 

the construction industry continues to take advantage from 

rapid population growth which occurs on a global scale. 

Thus Earth’s population increased from 6 billion in 1999 

to 7 billion in 2011 and it is expected that in the next 15 

years it will grow by one more billion people. 

Consequently the demand for housing and infrastructure 

will be in permanent ascension. 

4. An enormous housing deficit will remain a factor of 

growth for the construction industry. According to UN 

data about 1 billion people are currently living in indecent 

conditions. This international organization estimates the 

current global housing deficit of about 430 million units 

[1]. Estimates for India show a housing deficit of 70 

million homes. In China deficit is estimated at about 100 
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deficitul se estimează la circa 100 milioane de                   

locuinţe, iar în Brazilia, deficitul este de 8 milioane de 

locuinţe. 

5. În paralel cu un deficit enorm de locuinţe, piaţa 

construcţiilor va fi influenţată şi de tendinţele de 

urbanizare, care vor crea o cerere suplimentară de locuinţe 

şi infrastructură în oraşe. Conform estimărilor ONU, în 

2002, aproape 2 miliarde de oameni din ţările cu economie 

emergentă locuiau în oraşe. Către 2030, se aşteaptă ca 

numărul populaţiei ce va locui în oraşe în ţările emergente 

va fi de 4 miliarde de oameni [2]. 

6. Cerere pentru condiţii mai bune de trai în ţările cu 

economie dezvoltată. De exemplu, pe parcursul ultimilor 

50 ani, în SUA, suprafaţa medie a unei case pentru o 

familie a crescur de la 90 metri pătraţi în 1950 la 220 metri 

pătraţi în 2010 [3]. Astfel, casele au devenit mai scumpe, 

iar condiţiile oferite şi finisajele mai bune. Aceste tendinţe 

vor continua şi vor fi aplicate şi în cazul ţărilor cu 

economie emergentă. 

Astfel, perspectivele sectorului construcţiilor pentru 

perioada 2010-2020 sunt destul de optimiste. Numeroase 

programe din ţări cu populaţie mare, ca: Brazilia, Rusia, 

India, China, Polonia, Malaysia, Indonezia, vin să susţină 

şi finanţeze construcţia de locuinţe accesibile pentru 

populaţia cu venituri mici şi medii şi să susţină, în general, 

sectorul construcţiilor din aceste ţări. Datamonitor 

estimează că, până în 2015, sectorul construcţiilor se poate 

dubla ca valoare şi depăşi 11,1 trilioane USD. Iar 

producţia de locuinţe va creşte la circa 32 milioane de 

unităţi anual de la 28 milioane în 2010. Astfel că, în 

paralel cu construcţiile, va creşte enorm şi cererea la 

materiale de construcţii, servicii inginereşti, tehnologii de 

construcţie etc. 

Datamonitor, la fel, a estimat, că după o aparentă 

recesiune în 2009 şi 2010, cererea la materiale de 

construcţie de bază – ciment, nisip, pietriş şi armatură – va 

relua creşterea în 2011 şi va înregistra un nivel anual de 6-

7% până în 2015. Este de notat, că creşterea economică pe 

piaţa materialelor de construcţie va fi mai mică decât 

creşterea economică pe piaţa locuinţelor, din cauză ca din 

ce in ce mai mult se folosesc tehnologii moderne de 

construcţie, care diminuează ponderea cheltuielilor 

materiale în valoarea locuinţelor. Astfel scade consumul 

relativ de ciment, metal, nisip etc., în schimb creşte 

ponderea relativă a materialelor izolante, forţei de muncă, 

tehnologiei etc. Schimbările tehnologice au facut ca în 

general consumul relativ de materiale să fie mai mic, iar 

greutatea medie a unei case să scadă cu timpul. 

Cimentul este segmentul cel mai important al pieţei 

materialelor de construcţii cu 30% pondere, iar regiunea 

Asia-Pacific deţine 73% din piaţa mondială a materialelor 

de construcţie de bază. 

Ceea ce este foarte important, în toată această perioadă, 

piaţa materialelor de construcţii şi construcţie de locuinţe a 

crescut cu mult mai rapid ca PIB, cauzând o creştere 

considerabilă a ponderii sectorului de construcţii în PIB 

mondial. 

million homes and the Brazilian housing deficit constitutes 

8 million homes. 

5. Along with a huge housing deficit the construction 

market will be influenced also by urbanization trend which 

will create an additional demand for housing and 

infrastructure in the cities. According to UN estimates in 

2002 in the countries with emerging economies almost 2 

billion people were living in cities. It is expected that by 

year 2030 about 4 billion people will live in the cities in 

the countries with emerging economies [2]. 

6. Demand for better living conditions in countries with 

developed economy. For instance during the last 50 years 

the average size of a U.S. family home increased from 90 

square meters in 1950 to 220 square meters in 2010 [3]. 

Thus houses became more expensive and conditions 

provided and finishing of homes improved. These trends 

will continue and will apply as well to countries with 

emerging economies.  

So the industry of constructions’ outlook for the period 

2010-2020 is quite optimistic. Numerous programs in 

countries with large population like Brazil, Russia, India, 

China, Poland, Malaysia, Indonesia come to support and 

finance the construction of affordable housing for low and 

middle income earners and to provide general support for 

construction industry in these countries. Datamonitor 

estimates that by 2015 the construction industry may 

double in value and exceed USD 11.1 trillion. As for 

housing production it will increase from 28 million in 

2010 to about 32 million units per year. So in line with 

constructions growth there will be an increased demand 

for construction materials, engineering services, 

construction technologies, etc. 

Datamonitor has also estimated that after an apparent 

recession in 2009 and 2010, the demand for basic 

construction materials – cement, sand, gravel and 

reinforcement – will resume its growth in 2011 and will 

achieve an annual level of 6-7% by 2015. It should be 

noted that economic growth on construction materials 

market will lag behind the economic growth on the 

housing market due to increasing use of modern 

construction technologies which reduce the ratio of 

material costs in housing value. So the relative 

consumption of cement, metal, sand, etc. decreases, on the 

other hand the relative ratio of insulation materials, labor 

force, technology, etc. increases. Technological changes 

generally contributed to lower relative consumption of 

materials as well as to decrease of the house average 

weight in time. 

Cement is the most important segment of the 

construction materials market with a share of 30%, while 

Asian-Pacific region holds 73% of the world market of 

basic construction materials. 

It is also very important that during this period the 

construction materials market and housing constructions 

have increased substantially faster than GDP, leading to a 

considerable increase of the construction industry share in 

the global GDP. 
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Fig. 3. Piaţa mondială a materialelor de construcţie de bază, miliarde USD/ 

Fig. 3. Global market of basic construction materials, USD billion 

Sursa/Source: Datamonitor, http://www.live-pr.com/en/report-in-2015-the-global-construction-r1049048241.htm 
 

Bazându-ne pe datele Datamonitor, cât şi pe estimările 

făcute de compania internaţională de audit 

PricewaterhouseCoopers, putem conchide, că sectorul 

mondial al construcţiilor este o piaţă ce a generat venituri 

de peste 7,5 trilioane USD în 2011, ceea ce constituie 

13,4% din produsul intern brut mondial. Către 2020, 

PricewaterhouseCoopers estimează, că construcţiile vor 

genera venituri de 12,7 trilioane de USD şi deţine 14,6% 

din produsul intern brut mondial. Ţări, ca: Rusia, Brazilia, 

China, India, Polonia, precum şi SUA, vor fi principalele 

pieţe de creştere a veniturilor din construcţii [4]. 

SUA şi China continuă să fie principalele pieţe ale 

sectorului construcţiilor, înregistrând ponderi de 14 şi 

15%, respectiv. De fapt, 2010 este primul an în care China 

a depăşit SUA în termeni de mărime a pieţei construcţiilor. 

Această evoluţie a fost deloc întâmplătoare. China este cea 

mai dinamică economie în lume, care continuă să crească 

la rate de 9-10% anual, a devenit a doua economie 

mondială, depăşind Japonia în 2010, şi continuă 

ascensiunea, pentru ca în următorii 10 ani să ajungă din 

urmă şi economia SUA. Numărul mare de populaţie, 

infrastructura subdezvoltată şi apariţia unui segment de 

populaţie cu venituri medii impunător au generat creşterea 

sectorului construcţiilor. În acelaşi timp, un rol important 

au deţinut investiţiile atrase din ţări, ca SUA, Japonia, 

Marea Britanie, care au dus la modernizarea infrastructurii 

şi au susţinut ritmul accelerat de creştere. În 10 ani se 

aşteaptă că China va deţine 20% din piaţa mondială a 

construcţiilor. 

On the basis of Datamonitor data and estimates of 

international audit company PricewaterhouseCoopers may 

be concluded that global construction industry represents a 

market that generated in 2011 revenues of over USD 7.5 

trillion that equals 13.4% of the world Gross Domestic 

Product. PricewaterhouseCoopers estimates that by 2020 

construction industry will generate revenues of USD 12.7 

trillion and will hold 14.6% of the world Gross Domestic 

Product. Countries like Russia, Brazil, China, India, 

Poland and USA will represent the main markets with 

growth of the revenue generated from construction [4]. 

USA and China remain the main markets of the 

construction industry holding shares of 14% and 15% 

respectively. In fact 2010 was the first year when China 

overcame USA in terms of the construction market size. 

This evolution was not random. China is the most dynamic 

economy of the world, which continues to grow at rates of 

9-10% annually, became the second world economy 

surpassing Japan in 2010 and continues its ascention as to 

catch up the USA economy in the next 10 years. The 

numerous population of the country, underdeveloped 

infrastructure and the emergence of the significant middle-

income earners segment have generated impressive growth 

of the construction industry. At the same time the 

investments attracted from countries like USA, Japan, 

Great Britain played an important role and led to 

infrastructure modernization and and sustained dynamism. 

It is expected that in 10 years China will hold 20% of the 

global construction market. 

 

http://www.live-pr.com/en/report-in-2015-the-global-construction-r1049048241.htm
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Fig. 4 Structura pieţei mondiale a construcţiilor, %, 2010 

Fig. 4 The structure of the global construction markets, %, 2010 

Sursa/Source: http://www.sloanvalve.com/Dec11_global_outlook.pdf 

 

Concluzii. Piaţa construcţiilor din SUA a intrat în 

declin din cauza crizei pe pieţele financiare, care erau 

principalul finanţator al proiectelor imobiliare. Este clar că 

sectorul îşi va reveni încet, însă ratele de creştere se vor 

menţine la nivelul de 2-3% anual. Aceeaşi situaţie se va 

menţine şi în majoritatea ţărilor din UE, unde sectorul 

construcţiilor a ajuns la maturitate. 

Piaţa Indiei, în prezent, deţine doar 20% din piaţa 

Chinei, însă promite să crească la rate anuale de peste 10% 

în următorii ani. India are o populaţie comparabilă cu cea a 

Chinei şi un sector economic destul de dinamic, care să 

propulseze industria construcţiilor pe locul 3 în lume către 

anul 2018, conform estimărilor PricewaterhouseCoopers. 

PricewaterhouseCoopers, la fel, previzionează că, în 10 

ani, ierarhia mondială a construcţiilor va fi dominată de 

alte 7 ţări, care vor deţine 65% creşterea pieţei. Ele sunt: 

China, India, SUA, Indonesia, Canada, Rusia şi             

Australia [4]. 

Conclusions. US construction market started to decline 

because of the crisis of financial markets, which 

represented the main financers of the real estate projects. It 

is obvious that the industry will recover slowly, but the 

rates of growth will stay at 2-3% per annum. The same 

situation will happen in the most EU countries, where 

construction industry has reached maturity. 

Indian market currently holds 20% of Chinese market, 

but promises to grow in the next years at annual rates of 

above 10%. Indian population is comparable to that of 

China, its economy is rather dynamic as to propel the 

construction industry to the 3rd place in the world by 

2018, according to estimates of PricewaterhouseCoopers. 

PricewaterhouseCoopers predicts that in 10 years the 

world hierarchy in constructions will be dominated by 

other 7 countries which will hold 65% of the market 

growth. They are: China, India, USA, Indonesia, Canada, 

Russia and Australia [4]. 

 

Referinţe bibliografice / References  

1. World Housing Shortage [accesat 12 noiem. 2012]. Disponibil: http://mjbutlerrationalisttraces.blogspot.com/ 2010/ 

12/world-housing-shortage.html 

2. Be part of the Global Housing Boom [accesat 12 noiem. 2012]. Disponibil: http://framecad.com/blog/news/be-part-of-

the-global-housing-boom 

3. Behind the Ever-Expanding American Dream House [accesat 12 noiem. 2012]. Disponibil: http://www.npr.org/ 

templates/story/story.php?storyId=5525283 

4. RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors [accesat 12 noiem. 2012]. Disponibil: http://www.ricsamericas. org/ 

files/editor/file/News/Executive_Summary_FINAL2.pdf 

 

Recomandat spre publicare: 20.12.2012 

 

 

 

http://www.sloanvalve.com/Dec11_global_outlook.pdf
http://mjbutlerrationalisttraces.blogspot/
http://www.ricsamericas/


ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE / ECONOMY AND SOCIOLOGY  

 

55 

Nr. 1/ 2013 

 

STRATEGIA COOPERĂRII ECONOMICE 

INTERNAŢIONALE: ASPECTE METODOLOGICE  

 

STRATEGY OF INTERNATIONAL ECONOMIC 

COOPERATION: METHODOLOGICAL ASPECTS 

 

Aliona DANILIUC, drd., lect. univ., ULIM  

Alexandru GRIBINCEA, dr. hab., prof. univ., ULIM 

Silvestru MAXIMILIAN, dr. hab., prof. univ., ULIM 

 

  Aliona DANILIUC, PhD student, lecturer, ULIM 

            Alexandru GRIBINCEA, PhD, Professor, ULIM  

Silvestru MAXIMILIAN, PhD, Professor, ULIM 

 

În articolul dat autorii descriu esenţa cooperării şi cele 

probleme strategice, care pot fi soluţionate pe plan 

internaţional doar prin cooperarea eforturilor. În acest 

context, autorii propun să înţelegem cooperare ca acţiunile 

câtorva companii, corporaţii dintr-o ţară sau din mai multe 

ţări care, prin activităţile sale, contribuie la realizarea 

unor scopuri de importanţă economică, ecologică, socială 

pentru o regiune, o ţară, mai multe ţări sau pentru întreagă 

umanitate. Cooperările, în asemenea cazuri, contribuie la 

realizarea şi a unor rezultate sinergetice, creează premize 

pentru fiecare participant pentru ca acesta să-şi desfăşoare 

activităţile după propriile criterii de optimizare. 

Cooperările generează sisteme productive bazate pe 

principii şi tehnologii moderne, pot fi multiramurale, 

creează premize pentru creşterea cererii, soluţionarea unor 

probleme de tip marketing, creează un spaţiu confortabil 

pentru activităţile tuturor subiecţilor economici. 

Cuvinte cheie: cooperare, alianţe internaţionale, 

tehnologii moderne, strategii promoţionale. 

 

In the present article, the authors describe the essence of 

cooperation and those strategic problems that can be solved 

internationally only through cooperation efforts. In this 

context, the authors propose to understand cooperation as 

the actions of a few companies, corporations from one 

country or several countries that through their activities 

contribute to the achievement of goals of economic, 

ecological and social importance for a region, a country, 

many countries or for all humanity. Cooperation in such 

cases, contribute to realization of synergistic results and 

development of preconditions for each participant to carry 

out its activities according to its own optimization criteria. 

Cooperation generates productive systems based on 

principles and technologies, it can be multispectral, creates 

preconditions for demand increasing, solves some marketing 

problems, creates a comfortable space for the activities of all 

economic subjects. 

Keywords: cooperation, international alliances, 

modern technologies, promotional strategies. 

 

Introducere. Cooperarea eforturilor a fost una dintre 

reacţiile cele mai semnificative la liberalismul clasic şi la 

evoluţia societăţii capitaliste din secolul al XIX-lea. 

Născută – în forma sa modernă – la jumătatea secolului 

menţionat, cooperaţia are rădăcini adânci în istorie. Ele s-au 

regăsit în proprietatea obştească a comunei primitive şi au 

avut manifestări continue în istoria premodernă. Exegeţii 

cooperaţiei moderne şi contemporane apreciază – aproape 

unanim – că formele premoderne ale structurilor 

organizatorice asemănătoare se caracterizau prin 

spontaneitate, efemeritate, instinctualitate, fiind rezultatul 

unor împrejurări trecătoare şi nu al asocierii libere şi 

conştiente [4, p. 306]. 

După părerea autorilor, cooperaţiei moderne şi 

contemporane îi este specific caracterul organizat. Ea s-a 

născut dintr-o necesitate profundă, proprie evoluţiei 

societăţii pe calea capitalistă şi industrială. Controversată 

sub aspect doctrinar, cooperaţia de consum a pornit ca un 

experiment practic şi a dezvoltat o teorie proprie. Unii 

autori consideră, că cooperaţia ar fi de natură să readucă în 

prezent experimente ale epocii premoderne. Alţii, 

dimpotrivă, apreciază cooperaţia ca o alternativă viabilă la 

modelele capitaliste şi socialiste ale ultimelor două secole. 

Dincolo de asemenea controverse doctrinare rămâne 

realitatea, conform căreia, aşa cum sublinia profesorul 

Gromoslav Mladenatz, „cooperaţia este singurul experiment 

al secolului al XIX-lea care a reuşit” [3, p. 150]. 

Pornită din necesitatea emancipării economice şi 

sociale a maselor defavorizate de evoluţia capitalistă a 

societăţii, cooperaţia modernă, pe plan internaţional, a 

reuşit să se impună ca o realitate cu rezultate favorabile 

asupra participanţilor la activitatea sa. „Realitatea 

cooperativă este proba, că formula cooperatistă a izvorât din 

Introduction. Cooperation efforts were one of the 

most significant responses to classical liberalism and the 

development of capitalist society in the nineteenth 

century. Born – in its modern form – in the mid-century, 

cooperation has deep roots in history. They were found in 

the common property of the primitive society and had 

continuous manifestations in the pre-modern history. 

Modern and contemporary cooperation exegetes consider 

– almost unanimously – that the pre-modern forms of 

similar organizational structures were characterized by 

spontaneity, transience, instinctually, being the result of 

temporary circumstances, but not of free and conscious 

association [4, p.306]. 

According to the authors, modern and contemporary 

cooperation has the specific feature of being organized. It 

was born from a deep need that refers to the evolution of 

society towards capitalism and industry. Controversial 

under the aspect of doctrine, consumer cooperatives 

started as a practical experiment and developed their own 

theory. Some authors consider that cooperatives would be 

likely to bring in the present experiments of the pre-

modern era. Others, however, consider cooperatives as a 

viable alternative to capitalist and socialist models of the 

past two centuries. Beyond such doctrinal controversies, 

the reality stands out according to which, as it professor 

Gromoslav Mladenatz stated, "Cooperative is the only 

experiment of the nineteenth century that succeeded”              

[3, p.150]. 

Started from the need of economic and social 

empowerment of disadvantaged masses of capitalist 

evolution of society, modern international cooperative 

succeeded in establishing itself as a reality with 

favourable results on participants regarding its activity. 
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nevoie şi a corespuns stărilor de spirit şi faptă ale timpului 

[4, p. 307]. Fără a violenta realităţi şi sentimente, fără a 

răsturna instituţii dovedite de folos, cooperativele 

corectează relele şi înlesnesc aşezarea lumii cu mai multă 

dreptate” [8]. 

Metode şi metodologie. Condiţiile grele de viaţă şi 

muncă ale unor grupuri socioprofesionale au generat şi 

stimulat idea asocierii în producţie, prestări de servicii, 

aprovizionare, achiziţii şi consum. Autorii afirmă şi susţin, 

că sistemul cooperatist şi cooperaţia mondială au apărut ca 

urmare a sărăciei, a căutărilor unor rezolvări pentru 

asigurarea accesului la viaţa economică, la piaţă, la 

sprijinirea atingerii unui nivel de trai decent, în contextul 

existenţei şi menţinerii unei inechităţi sociale. În plus, un 

factor stimulator a fost şi viaţa socială, raporturile sociale, 

limitarea accesului în învăţământ, educaţie, asistenţă 

medicală etc. Solidaritatea, ca fenomen social, s-a afirmat în 

direcţia promovării şi susţinerii sistemului cooperatist de 

organizare [1, p. 220]. 

Încă de la începuturile lor, cooperativele au reprezentat 

o alternativă viabilă pentru promovarea intereselor legitime 

ale segmentelor dezavantajate ale populaţiei. Populaţia 

rurală, refugiaţii, imigranţii, şomerii, persoanele în vârstă şi 

persoanele cu handicap au găsit în cooperative mijloacele 

necesare pentru a-şi îmbunătăţi propria situaţie [9]. 

Conţinutul de bază. Cooperarea eforturilor, privită 

într-o viziune sistematică, reprezintă forţă motrică a 

mişcării cooperatiste, dar şi „calităţile esenţiale”, care 

conferă eficienţă cooperatorilor, distincţie cooperativelor şi 

valoare mişcării cooperatiste. Autorii insistă, că doar prin 

cooperare se poate lupta cu probleme strategice pe plan 

internaţional, cât economice, atât şi socio-politice, se poate 

prospera, se poate asigura prosperitatea celor care se 

asociază, se poate contribui la ridicarea gradului lor de 

civilizaţie.  

Progresul tehnico-ştiinţific, tehnologic, inovaţional al 

umanităţii este generator de efecte şi pozitive, şi negative, 

contribuie la modificări în mediul natural, la creşterea 

volatilităţii preţurilor la produsele finale, inclusiv la cele 

alimentare, agricole, de uz casnic, la creşterea neomogenă a 

numărului populaţiei în profilul regiunilor, statelor şi 

continentelor. Şi, dacă posibilităţile ştiinţelor economice în 

procesele de soluţionare a problemelor practice, mai mult 

sau mai puţin, sunt omogene în profilul statelor, apoi 

acestea (ştiinţele economice) nu întotdeauna sunt solicitate 

de către guvernele unor ţări. În consecinţă, sunt create 

premise pentru creşterea deficitelor bugetare, a datoriilor de 

stat, instabilităţii financiare, a sistemelor de importanţă 

vitală, problemele create devin de importanţă (de gravitate) 

globală, devin generatoare de riscuri sub cele mai diverse 

forme. În aceste condiţii, apare necesitatea de a grupa, a 

clasifica problemele generatoare de riscuri, de a stabili 

conexiunile directe şi inverse între inputurile şi outputurile 

sistemelor generatoare de riscuri, de a evidenţia problemele, 

soluţionarea cărora necesită cooperarea eforturilor la nivel 

internaţional de către G-7, G-8, G-20, de către alianţele 

internaţionale de cele mai diverse forme, inclusiv 

cooperatiste.  

Pe Terra, în diverse regiuni, în condiţiile globalizării 

apar cele mai diverse probleme după nivelul de 

“Cooperative reality is proof that the cooperative formula 

c sprang from the need and corresponded to the mood and 

action of the time [4, p.307]. Without violating realities 

and feelings, without overthrowing institutions proven to 

bring benefit, cooperatives try to correct the wrong 

aspects and facilitate the world placement with more 

justice "[8]. 

Method and Methodology. Harsh conditions of life 

and work of socio-professional groups have generated 

and stimulated the idea of joint in production, services, 

procurement, purchasing, and consumption. The authors 

argue and state that cooperative system and global 

cooperative emerged as a result of poverty, of seeking 

solutions to ensure access to economic life, market, to 

help to achieve a decent standard of living, in the context 

of existence and maintenance of social inequities. In 

addition, a stimulating factor was social life, social 

relations, limited access to education, education, 

healthcare etc. Solidarity as a social phenomenon, stated 

in the direction of promotion, support of the cooperative 

system of organization [1, p.220]. 

Since their beginning, cooperatives were a viable 

alternative to promote the legitimate interests of 

disadvantaged segments of the population. Rural 

population, refugees, immigrants, the unemployed, the 

elderly and persons with disabilities found in cooperatives 

the means to improve their situation [9]. 

Body of paper. Cooperation of efforts, seen in a 

systematic vision, represents the driving force of the 

cooperative movement, and also "the essential qualities", 

which provide efficiency to co-operators, distinction to 

cooperatives and value to cooperative movement. The 

authors insist that only through cooperation we can fight 

with the strategic issues both at the international level and 

economic, and socio-political, and there can be progress, 

can be ensured the prosperity of those who are associated, 

the level of civilization can be increased.  

Technical, scientific, technological and innovative 

progress of humanity is generating positive and negative 

effects, contributes to changes in the natural environment, 

to the increase of prices volatility of final products, 

including food, agricultural, household, to the 

heterogeneous increase of population in profile regions, 

countries, continents. And if possibilities of economic 

sciences in the process of practical solving of problems 

are more or less homogeneous in the profile of states, 

then they (economic sciences) are not always required by 

the governments of some countries. In consequences, 

preconditions are created for increasing budgetary 

deficits, public debt, financial instability, vital systems, 

and the created problems get a global importance 

(severity), become risks generating under the most 

diverse forms. In these circumstances there is a need to 

group, classify the risks generating problems, to establish 

direct connections between inputs and outputs of the risk 

generating systems, to highlight problems, whose solving 

requires international cooperation efforts by the G-7, G-8, 

G-20, the international alliances of the various forms, 

including cooperative. 

On Earth, in different regions, in the context of 
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complexitate şi conţinut, soluţionarea cărora necesită 

cooperarea eforturilor interstatale. Autorii concep 

cooperarea eforturilor ca acţiunile câtorva companii, 

corporaţii dintr-o ţară sau din mai multe ţări, care, prin 

activităţile sale, contribuie la realizarea unor scopuri de 

importanţă economică, ecologică, socială pentru o regiune, 

o ţară, mai multe ţări sau pentru întreagă umanitate. 

Cooperările, în asemenea cazuri, contribuie la realizarea şi a 

unor rezultate sinergetice, creează premise pentru fiecare 

participant, pentru ca acesta să-şi desfăşoare activităţile 

după propriile criterii de optimizare. Cooperările locale, 

regionale, naţionale, interstatale, mondiale, în dependenţă 

de problema care trebuie să fie rezolvată, se transformă în 

„mecanisme”, pârghii, eforturi, care pot fi direcţionate şi 

gestionate.  

Cooperările generează sisteme productive, bazate pe 

principii şi tehnologii moderne, pot fi multiramurale, 

creează premise pentru creşterea cererii, soluţionarea unor 

probleme de tip marketing, creează un spaţiu confortabil 

pentru activităţile tuturor subiecţilor economici. Cooperările 

pot apărea „de la sine”, dar pot fi susţinute şi favorizate de 

infrastructura instituţională, productivă. Cooperările se fac, 

de regulă, în cadrul unor „aglomeraţii” de oraşe, 

direcţionate pentru crearea „conforturilor” reciproce, de 

exemplu – cooperare în producerea produselor lactate, în 

producerea materiei prime agricole. Autorii consideră, că 

cooperările contribuie nu numai la unele probleme de 

importanţă naţională, mondială, dar şi la eficientizarea 

muncii, la reducerea şomajului, la implementarea 

inovaţiilor şi tehnologiilor performante.  

Una din formele posibile de organizare a cooperărilor 

eforturilor sunt crearea alianţelor corporaţiilor. Interesele, 

ce conduc la iniţierea alianţelor, pot fi tendinţele fiecărui 

participant de a ocoli anumite riscuri, extinderea pieţei de 

desfacere, realizarea unor profituri suplimentare în urma 

creşterii volumului produsului final, realizarea efectelor 

sinergetice, crearea posibilităţilor de modernizare a 

tehnologiilor, de implementare a ideilor inovatoare.  

În opinia autorilor, alianţe cooperatiste pot fi ştiinţifice, 

economice, ecologice, militare şi sociale, în dependenţă de 

scopul urmărit de către subiecţi, ţările respective (exemplu: 

alianţa BRICS). La nivelul mondial, unde sunt necesare 

eforturile tuturor ţărilor (minimum a celor din G-20), 

alianţele pot fi constituite pentru soluţionarea problemelor 

enumerate în blocurile (1)-(17) din schema-bloc din figura 

1. Totodată, alianţele pot fi constituite în baza unor 

parteneriate, a unor uniuni, care, în consecinţă, pot contribui 

la realizarea unor premise, favoruri, condiţii. Alianţele pot 

fi de tip tehnologii şi de tip marketing, prin crearea de noi 

întreprinderi, structuri pot fi direcţionate pentru soluţionare 

problemelor strategice din spaţiul rural, urban, regional etc. 

Alianţele, de regulă, apar între corporaţiile care utilizează 

tehnologii de acelaşi nivel de eficienţă (BRICS), între 

corporaţiile din SUA, Japonia, UE, utilizatoare sau 

producătoare de tehnologii performante. Dintre ramurile cu 

produse finite şi tehnologii complexe moderne, de 

performanţă, putem enumera: farmaceutica, construcţiile, 

utilajele medicale, de telecomunicare, utilaje destinate 

computerelor, numite ramuri high-tehnology industries. 

Alte ramuri (medium-high tehnology industries) sunt: 

globalization, the most different problems appear by the 

level of complexity and content, and solving them 

requires intergovernmental cooperation efforts. The 

authors conceive cooperation efforts as the actions of 

several companies, corporations from one country or 

several countries that through their activities contribute to 

the implementation of goals of economic, ecological and 

social importance for a region, a country or several 

countries, or even for humanity. Cooperation in such 

cases, contributes to achievement of synergistic results, 

create preconditions for each participant to carry out its 

activities according to its own optimization criteria. 

Local, regional, national, interstate and world 

cooperation, depending on the problem to be solved, are 

being transformed in "mechanisms", levers, efforts that 

can be directed and managed. 

Cooperation generates productive systems based on 

principles and technologies, they can be multispectral, 

create preconditions for increasing demand, for solving 

the marketing type problems, create a comfortable space 

for the activities of all economic subjects. Cooperation 

can arise "by themselves”, but can be supported and 

encouraged by institutional and productive infrastructure. 

Cooperation is usually under „agglomeration” of cities 

targeted for creating mutual "comforts", for example 

cooperation in producing products such as dairy, the 

production of agricultural raw materials. The authors 

consider that cooperation contributes not only to 

problems of national and worldwide importance, but it 

makes the work more effective, reduces unemployment, 

helps to implement innovations and performing 

technologies.  

One of the possible forms of cooperation organization 

of efforts are the creation of corporate alliances. Interests, 

leading to initiation of alliances, may be tendencies of 

each participant to avoid certain risks; expansion of the 

market, achieving additional profits from the final 

product volume growth, achieving synergistic effects, 

creating opportunities for modernization of technologies, 

for implementation of innovative ideas. 

In the authors' opinion, the cooperative alliances can 

be scientific, economic, environmental, military, social, 

depending on the purpose of the subjects, countries (eg 

BRICS alliance). At the global level, which requires the 

efforts of all countries (at least those from G-20), 

alliances may be formed to address the problems listed in 

(1)-(17) blocks from the block-diagram in Figure 1. 

However, alliances can be formed on the basis of 

partnerships, unions that therefore may contribute 

towards the creation of premises, favours and conditions. 

Alliances can be of type of technologies and marketing, 

through creation of new businesses, structures, they can 

be directed to solving strategic problems of rural, urban 

and regional area; alliances usually appear between 

corporations, using the same level of efficiency 

technologies (BRICS) between corporations in the U.S., 

Japan, EU, users or producers of performing 

technologies. Among the branches of finished products 

and modern complex technologies, of performance, there 

can be included: pharmaceutical, construction, medical 
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utilaje transport, chimie, constructoare de vehicule. Aceste 

ramuri sunt puternic dezvoltate în ţările din G-7. BRICS, 

profitând de nivelul redus al remunerării muncii, s-a 

transformat într-o forţă atractivă, în ultimii ani a reuşit să-şi 

crească considerabil PIB-ul.  

Alianţe de lungă durată între ţările din G-7 şi ţările din 

BRICS nu pot fi create, fiindcă: tehnologiile productive din 

BRICS sunt net inferioare tehnologiilor performante din 

ţările din G-7; în ţările din BRICS cererea la tehnologiile 

moderne, performante este lipsă, corporaţiile producătoare 

de tehnologii nu au în aceste ţări piaţă de desfacere; nivelul 

intelectual, profesionist al muncii din BRICS este sub 

nivelul cerinţelor pentru angajarea în câmpul muncii la 

producerea tehnologiilor moderne, performante. 

În activităţile cooperatiste, inclusiv cele internaţionale, 

trebuie de ţinut cont de următoarele realităţi: două sau mai 

multe părţi cooperează în procesele de desfăşurare a unor 

activităţi, fiecare din acestea urmărind propriul său scop – 

maximum efect, profit, venit, conforturi, minimum efort, 

costuri de producţie, pierderi, impozite, disconturi; nici o 

parte din cadrul alianţei cooperatiste, inclusiv cea 

internaţională, nu va accepta cooperarea eforturilor în 

scopuri străine, de a favoriza, de a facilita, de a contribui la 

dezvoltarea altor părţi în defavoarea propriilor interese 

economice, sociale, ecologice, politice şi militare; în cadrul 

cooperărilor pot exista (şi există) părţi profitoare şi părţi 

defavorizate, generate de nivelul profesionist al 

managerilor, nu există cooperări în care toate părţile sunt în 

pierderi, sunt defavorizate; cooperările eforturilor generează 

efecte, favoruri neomogene părţilor componente alianţei, 

unele părţi pot fi chiar în pierderi, altele într-un câştig 

major, în dependenţă de profesionalismul şi corectitudinea 

managerilor; cooperările nu pot fi tratate în calitate de 

activităţi economice cu efecte absolut pozitive; cooperările 

sunt generate de situaţii, de probleme economice concrete şi 

se menţin doar pentru soluţionarea acestora; cooperările nu 

sunt fixate, constante, rigibile, dar sunt flexibile în timp şi 

în spaţiu; cooperările bazate pe principii ideologice (de 

exemplu, solidaritatea ţărilor comuniste), de regulă, sunt 

frauduloase, nu sunt longive, economic nu sunt justificate, 

unele părţi sunt în pierderi, altele – în câştig provizoriu, 

nemeritat, creat artificial; cooperările părţilor nu pot fi 

ghidate, conduse, impuse administrativ din exterior; 

cooperările părţilor apar (şi dispar) odată cu coincidenţa 

intereselor economice; structurile alianţelor cooperatiste se 

schimbă în dependenţă de modificările în structurile, 

problemele economice; cooperările părţilor pot fi ghidate 

numai de interesele economice ale fiecărui participant, 

membrul al alianţei cooperatiste; alianţele cooperatiste pot 

fi menţinute nu de contractele administrative, ci numai de 

cele economice reciproc, pentru fiecare parte, convenabile, 

profitabile.  

Cooperările ţărilor în procesele de soluţionare a unor 

probleme rămân la discreţia acestor ţări. Însă, în ultimul 

secol, apar probleme, pentru soluţionarea cărora cooperările 

între state sunt impuse şi alternative activităţilor de 

cooperare nu există. Printre astfel de probleme enumerăm: 

elaborarea strategiilor creşterilor economice; atenuarea 

impactului negativ al crizelor financiare mondiale asupra 

economiilor naţionale; comercializarea resurselor petroliere 

equipment, telecommunication, equipment for computers, 

high-called industries. Other branches (medium-high 

Technology Industries) are: transport equipment, 

chemicals, construction of vehicles. These branches are 

strongly developed by G-7 countries. BRICS, taking the 

advantage of the reduced payroll turned into an attractive 

force, in recent years managing to considerably increase 

the GDP. 

Long-term alliance between the G-7 countries and 

BRICS countries cannot be created because: BRICS 

productive technologies are significantly lower to the 

advanced technologies from G-7 countries; there is a lack 

of demand  for modern and performing technologies in 

BRICS countries, corporations producing technologies do 

not have sales market in these countries; the intellectual 

and professional level of labor in BRICS is below the 

requirements for employment in manufacturing and 

performing technologies. 

In cooperative activities, including the international 

ones, there should be taken into account the following 

realities: two or more parties cooperate in ongoing 

processes of activities, each of them, following its own 

aim - maximum effect, profit, revenue, comforts, 

minimum effort, production costs, losses, taxes, 

discounts; none of the parts of cooperative alliance, 

including international cooperation efforts will not accept 

foreign purposes in order to encourage, facilitate, to help 

develop other parties against their own economic, social, 

environmental, political, military interests; within 

cooperatives there can be (and are) profit and 

disadvantaged parts generated by the professional level of 

managers, there are no cooperations in which all parts are 

in loss, or disadvantaged; cooperations efforts generate 

effects, heterogeneous favors for alliance parts, some 

parts may even be in loss and other in a major gain 

depending on professionalism and fairness of managers; 

cooperation can not be treated as absolutely positive 

effects of economic activities; cooperations are generated 

by situations of specific economic issues and are 

maintained only for their solvment; cooperations are not 

fixed, constants, rigibile, they are flexible in time and 

space; cooperation based on ideological principles (eg, 

solidarity among communist countries) are usually 

fraudulent, not long, not economically justified, some 

parts are lost and others gain temporary, undeserved and 

artificially created profit; cooperations of parties may not 

be guided, led or externally administratively imposed; 

cooperations among parties appear (and disappear) with 

coincidence of economic interests; structures of 

cooperative alliances change depending on changes in 

structures, economic problems; cooperation between the 

parties may be guided solely by economic interests of the 

individual alliance member cooperative; cooperative 

alliances can be maintained not only by administrative 

contracts, but only by the economic ones each for each 

side, that are convenient and profitable. 

Cooperation of the countries in the process of solving 

problems remain at the mercy of these countries. But in the 

last century, problems appear and their solvement requires 

cooperation between states and there is no alternative for 
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la preţuri discriminatorii pentru ţările importatoare de 

resurse energetice; producerea produselor alimentare în 

condiţiile modificărilor climaterice; securizarea statelor 

aflate la intersecţia intereselor strategice, geopolitice ale 

ţărilor, dotate puternic militar; crearea instituţiilor 

internaţionale, abilitate cu drepturi de soluţionare a unor 

situaţii generatoare de crize financiare. Autorii consideră, că 

cooperările interstatale s-au transformat în condiţii 

necesare, dar nu şi suficiente pentru eficientizarea 

funcţionării economiilor naţionale. 

Scopul forte ale unei ţări în strategiile promoţionale în 

relaţiile economice externe în cadrul Alianţei Cooperatiste 

este creşterea potenţialului ştiinţifico-tehnologic. Rolul 

ştiinţei, inovaţiilor, tehnologiilor în dezvoltarea economiei 

oricărei ţări devine tot mai important, mai definitoriu. În 

„lanţul” cooperărilor interstatale: în câştig sunt ţările 

producătoare de „idei”, ţările ce pun accent pe dezvoltarea 

ştiinţei, pe implementarea succeselor progresului tehnico-

ştiinţific; în pierderi sunt ţările cu economii bazate pe 

tehnologii deeficiente. În condiţiile penuriilor financiare, a 

ramurilor industriale dezvoltate, subvenţionarea activităţilor 

agricole devine tot mai problematică. În acest context, 

politicile protecţioniste, promovate de către stat, devin 

necesare. În pofida concluziilor teoretice ale 

macroeconomiei [2, p. 315], care cu lux de amănunt 

demonstrează, că politicile nu influenţează pozitiv asupra 

contului operaţiunilor curente din balanţa de plăţi, un şir de 

ţări insistent promovează măsuri implicite, explicite de 

susţinere a producătorului autohton. 

În perioada noiembrie 2008-mai 2012, ţările G-20 au 

adoptat 652 de măsuri cu caracter protecţionist, inclusiv în 

agricultură – 124, în industrie – 468 şi în ramurile 

energetice – 60. Lideri în promovarea politicilor 

protecţioniste sunt: India (87), Rusia (77), Argentina (73), 

SUA (61) şi UE (55), inclusiv în profilul: ramurilor agricole 

– Rusia (25), China (18), Indonezia (17) şi India (13); 

ramurilor industriale – India (66), Brazilia (58), Argentina 

(56), SUA (53), Rusia (47) şi UE (45) [7, p. 123]. Politicile 

protecţioniste, din considerente teoretice, nu sunt acceptate; 

din considerente practice, de către majoritatea ţărilor sunt 

promovate. Printre factorii generatori de politici 

protecţioniste enumerăm: valabilitatea preţurilor de cost, 

necesitatea de creare a premiselor pentru dezvoltarea 

economică a producătorului autohton. Autorii afirmă, că 

politicile protecţioniste se pot solda cu impact pozitiv 

asupra creşterii potenţialului economic dacă acestea sunt de 

scurtă durată; dacă resursele financiare, încasate prin 

taxarea importurilor, sunt strict direcţionate spre 

dezvoltarea şi perfecţionarea tehnologiilor de producere a 

produsului respectiv. 

Politicile paternaliste nu exclud cooperările interstatale, 

dimpotrivă – acestea, explicit, sunt politici protecţioniste, 

implicit – politici de cooperare interstatale în scopul 

dezvoltării potenţialului economic naţional. Cooperările 

interstatale sunt impuse de necesitatea soluţionării unor 

probleme comune: modificări în mediul umanităţii, generate 

de natură, de om (5); consecinţele negative ale gestionării, 

managementului defectuos, administrativ (12); instabilitatea 

(degradarea) sistemelor de importanţă vitală (11); 

neomogenitatea creşterii numărului populaţiei umane (7); 

cooperation activities. Among these issues are: economic 

growth strategies development; mitigation of the negative 

impact of global financial crisis on national economies; 

selling oil resources on discriminatory prices for energy 

importing countries; food production under climate 

changes; security of states located at the intersection of 

strategic, geopolitical interests of countries heavily 

equipped military; creating international institutions vested 

with rights to settle some financial crisis generating 

situations. The authors consider that interstate cooperation 

has transformed into necessary conditions, but not 

sufficient for effective functioning of national economies. 

The main purpose of a country in promotional 

strategies of foreign economic relations within the 

Cooperative Alliance is to increase the scientific-

technological potential. Role of science, innovation, and 

technology in economic development of any country is 

becoming more important, more defining. In the "chain" of 

interstate cooperation: the countries producing "ideas" are 

in a win, they focus on the development of science, on the 

scientific and technical progress successes implementation; 

the countries that have inefficient technology-based 

economies are in loss. In terms of financial shortages and 

developed industries, subsidizing farming becomes more 

problematic. In this context protectionist policies promoted 

by the state, are needed. Despite the macroeconomic 

theoretical conclusions [2, p.315], which demonstrate in 

detail that policies not positively influence the current 

account balance of payments transactions, a number of 

countries strongly promote implicit measures, explicit of 

support of the local producers. 

Between November 2008 and May 2012 the G-20 

countries have adopted 652 character protectionist 

measures, including 124 in agriculture, in industry – 468, 

in the energy sector - 60. Leaders in promoting 

protectionist policies are India (87), Russia (77), Argentina 

(73), U.S. (61) EU (55), including in profile: agricultural 

branches - Russia (25), China (18), Indonesia (17), India 

(13); industries - India (66), Brazil (58), Argentina (56), 

U.S. (53), Russia (47) EU (45) [7, p.123]. Protectionist 

policies are not accepted from theoretical considerations; 

they  are promoted by most countries from practical 

considerations. Among factors, generating protectionist 

policies there are included: cost price validity, the need to 

create prerequisites for economic development of local 

producers. Authors argue that protectionist policies may 

have a positive result on the growth of economic potential 

if they are short-lived; if financial resources collected by 

taxing of imports are narrowly targeted at                        

development and improvement of production technologies 

of the product. 

Paternalistic policies do not exclude interstate 

cooperation, on the contrary – they are explicitly 

protectionist policies and implicitly interstate cooperation 

policies to develop the national economic potential. 

Interstate cooperation is imposed by the need to solve 

common problems: changes in the human environment 

caused by the nature, or man (5); the negative 

consequences of management, poor and administrative 

management (12); instability (degradation) of the vital 
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neomogenitatea veniturilor populaţiei (8); deficitele 

bugetare, datoriile de stat (9). Acestea (problemele) sunt                    

multiplicate de volatilitatea preţurilor la produsele agricole, 

la resursele energetice (6), de instabilitatea sistemelor 

financiare (fig. 1).  

În opinia autorilor, problemele, agregate în blocurile 

(5)-(12), au impact negativ asupra tuturor activităţilor 

umane la nivel mondial şi nu pot fi soluţionate de una sau 

câteva ţări separat. Aceste probleme pot fi depăşite numai 

dacă în procesele de soluţionare vor fi antrenate toate ţările. 

În acest scop, sunt necesare cooperările interstatale pentru 

creşterea posibilităţilor ştiinţelor economice, progresului 

tehnico-ştiinţific, tehnologic, inovaţional (blocurile (3) şi 

(1) din figura 1) în profitul tuturor ţărilor.  

systems (11 ); heterogeneity of human population growth 

(7); heterogeneity of household income (8); budget deficits, 

public debt (9). These (issues) are multiplied by the 

volatility of agricultural prices, the energy (6), the 

instability of financial systems (Fig. 1). 

In the authors' opinion, issues aggregated in blocks (5) 

-(12), have a negative impact on all human activities 

worldwide and can not be solved by one or several 

countries separately. These problems can be overcome only 

if in solving processes all countries will be involved. For 

this purpose, intergovernmental cooperation is necessary to 

increase the possibilities of economic, technological, 

innovation and scientific progress, (blocks (3) and (1) from 

Figure 1) for the benefit of all countries. 

 
Fig. 1. Schema-bloc „Situaţii ce necesită cooperarea eforturilor” /  

Fig. 1. Scheme „Situations that require the coperation of efforts” 

Sursa/Source: Elaborată de autor./ Developed by the author.                             

 

Autorii afirmă faptul, că activităţile umane devin mai 

eficiente, mai diversificate datorită progresului tehnico-

ştiinţific. Acesta, la rândul său, poate avea şi impact negativ 

asupra mediului natural. În situaţiile când mediul natural 

suportă anumite modificări (creşterea temperaturii medii 

anuale, perforaţia zonosferei etc.), umanitatea, de fiecare 

dată, apelează la acelaşi progres tehnico-ştiinţific în scopul 

de a identifica alternative tehnologiilor degradante. Blocul 

(5) din figura 1, în toate cazurile, este influenţat de blocul 

(1). Volatilitatea preţurilor la produsele agricole, la 

resursele energetice (blocul 6) şi modificările în mediul 

natural sunt influenţate reciproc: utilizarea intensivă a 

resurselor energetice poluante, a chimicalelor generează 

The authors assert that human activities become more 

effective, more diverse because of the scientific and 

technical progress. This, in turn, may have a negative 

impact on the natural environment. In situations when the 

natural environment supports some changes (increase of 

average annual temperature, perforation of zone sphere, 

etc.) humanity turns every time to the same scientific and 

technical progress in order to identify alternatives for 

degrading technologies. Block (5) of Figure 1 in all cases is 

influenced by the block (1). Volatility of prices for 

agricultural production and energy resources (block 6) and 

changes in the natural environment are mutually 

influenced: intensive use of polluting energy resources and 
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probleme ecologice; modificările în mediul natural (apariţia 

secetei) generează volatilizarea preţurilor la produsele 

agricole. Într-un asemenea „ansamblu” de situaţii pot 

apărea şi probleme generate de crizele economico-

financiare.  

Multitudinea de probleme, relaţii, interdependenţe poate 

fi supusă unei analize complexe numai printr-o tratare 

sistemică (figura 2). Strategiile în relaţiile internaţionale în 

cadrul Alianţei Cooperatiste Internaţionale sunt orientate, 

împreună cu eforturile altor structuri internaţionale de 

gestionare administrativă ale proceselor globale (blocul 

(17)), spre atenuarea, depăşirea, în măsura posibilităţilor, a 

unor probleme generate de sistemul, blocul (5). Activităţile 

de cooperare sunt „favorizate” de neomogenitatea 

problemelor în spaţiu şi în timp, generate de modificările în 

mediul umanităţii: consecinţele calamităţilor naturale în 

unele teritorii, ţări, pot fi ameliorate prin intermediul 

cooperării eforturilor, depăşite de alte ţări; penuria de 

produse alimentare în urma unei secete, prin cooperări, este 

acoperită cu produsele alimentare din ţările neafectate.  

La soluţionarea problemelor, generate de modificările 

în mediul umanităţii, direct sau indirect, interacţionează 

blocurile (1), (6), (12), (17), (13) şi (4) cu eforturile 

cooperante ale Alianţei. Problemele din acest sistem de 

relaţii nu ţin de iniţiativele „benevole” ale ţărilor. 

Alternative soluţionării în comun a acestora nu sunt. Deci, 

autorii confirmă, că cooperările tuturor părţilor, ţărilor, 

inclusiv a structurilor din ONU, din Alianţa Cooperatistă 

Internaţională ţin de o importanţă vitală şi, deci, sunt 

obligatorii. Cooperările tuturor părţilor se desfăşoară în 

profitul eforturilor ştiinţifice, practice, în crearea unor 

modalităţi de adoptare a activităţilor economice la 

modificările mediului natural. Dezvoltarea sistemelor de 

telecomunicaţii a creat premise pentru atenuarea, depăşirea 

unor consecinţe ale modificărilor mediului natural. 

Cooperările interstatale în cadrul Alianţei nu pot restabili 

economiile la nivelul economiilor anti, de până la 

calamitatea respectivă; cooperările pot soluţiona, poate 

parţial, unele probleme practice (de exemplu, cazul Japoniei 

din anul 2012), pot contribui la elaborarea unor modalităţi 

de conlucrări, de cooperări, de conformări la situaţiile 

ireversibile create de natură, de calamitatea respectivă. 

Problemele „generate” de blocul (5) sunt acumulate în 

blocul (4) şi „soluţionate” de blocurile (1) şi (3) cu 

participarea activă a sistemului cooperatist, numit „Strategii 

în REI în cadrul Alianţei Cooperatiste Internaţionale” 

(figura 2). 

chemicals that create environmental problems; changes in 

the natural environment (drought occurrence) generate 

volatilization of agricultural prices. In such a "whole" of 

situations there can appear problems arising from financial 

and economic crises. 

Multitude of problems, relationships, interdepende-

ncies may be subject to complex analyses only by systemic 

treatments (Fig. 2); strategies in international relations in 

the International Cooperative Alliance are oriented together 

with the efforts of other international structures of 

administrative management of global processes (block 

(17)), are targeted to mitigate as far as possible to 

overcome the problems generated by the system, block (5). 

Cooperative activities are "favoured" by the heterogeneity 

of problems in space and time, caused by changes in the 

humanity environment: the consequences of natural 

disasters in some regions, countries can be through                 

the cooperation of efforts, superseded by other countries; 

food shortages following to a drought is covered through 

cooperation with food from countries that are not affected. 

To solve problems caused by changes in the human 

environment, directly or indirectly blocks are interacting 

(1), (6), (12), (17), (13), (4) with the cooperative efforts of 

the Alliance. Problems from this system of relations are not 

related to "willing" initiatives of the countries. Alternatives 

for their joint solving do not exist. So, the authors confirm 

that the cooperation of all parties, countries including the 

UN structures, from the International Cooperative Alliance 

concern of a vital importance of existence and therefore are 

required. Cooperation of all parties is conducted for the 

benefit of scientific and practical efforts, in order to create 

ways of adapting the economic activities to the changes 

from the natural environment. Development of 

telecommunications systems created premises to mitigate 

and overcome the consequences of changes of the natural 

environment. Interstate cooperation within the Alliance can 

not restore the economies to the level of the before 

economies up to that calamity; cooperation can solve, 

maybe partly, the practical problems (eg the case of Japan 

in 2012), they can contribute to developing ways of 

collaboration, cooperation, compliance to irreversible 

situations created by the nature or the calamity. Problems 

"caused" by the block (5) are accumulated in the block (4) 

and "solved" by the blocks (1) and (3) with an active 

participation of the cooperative system, called "Strategies 

in International Economic Relations in the International 

Cooperative Alliance" (Fig. 2). 
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Fig. 2. Schema-bloc „Strategiile promoţionale în cadrul Alianţei Cooperatiste Internaţionale în contextul 

modificărilor în mediul umanităţii, generate de natură, de om”/ 

Fig. 2. Scheme „Promotional Strategies in the International Cooperative Allince in the context of modifications in 

the human environment generated by nature, by hyman” 

Sursa /Source: Elaborată de autor. /Developed by the author. 

Progresul tehnico-ştiinţific, tehnologic, inovaţional al 

umanităţii (blocul (1)) creează premise pentru modificări 

considerabile ale preţurilor la produsele agricole, la 

resursele energetice. Volatilitatea preţurilor este 

multiplicată de neomogenitatea creşterii numărului 

populaţiei umane (blocul (7)), de modificările în mediul 

umanităţii, generate de natură, de om (figura 3). Blocul 6, la 

rândul său, prin conexiuni inverse, interacţionează cu 

blocurile (7) şi (5).  

Strategiile promoţionale în cadrul Alianţei Cooperatiste 

Internaţionale (blocul „Strategii”), susţinute de structurile 

internaţionale ale ONU (blocul 17), servesc în sistem 

considerat drept „regulator”. Interacţiunile sistemelor (1), (7), 

(6), (5), (13), (14), „strategii”contribuie la crearea: 

modalităţilor de adoptare, de confirmare a activităţilor 

economice la modificările mediului; modalităţilor de 

promovare a unor politici demografice unice în profilul 

părţilor (statelor). Problemele create în blocul (6) sunt trecute 

în blocurile (2) şi (4) şi supuse analizelor, studierilor, 

soluţionărilor, de potenţialul ştiinţific din sistemele, blocurile 

(1) şi (2). Activităţile de cooperare a tuturor ţărilor în 

procesele de conformare, atenuare, depăşire a problemelor 

„generate” de sistemul (6), fiind de importanţă vitală, ţin de 

participarea activă a tuturor părţilor (statelor). 

Technical, scientific, technological and innovation 

humanity progress, (block (1)) creates preconditions for 

considerable changes in prices for agricultural                   

products, energy resources. Price volatility is multiplied 

by the heterogeneity of human population growth                   

(block (7)), by the changes in the human          

environment generated by nature, by man (Fig. 3). Block 

6, in turn, via inverse connections interacts with blocks 

(7) and (5). 

Promotional strategies in the International 

Cooperative Alliance ("Strategies" block), supported by 

international UN structures (block 17) serve in the system 

considered as "regulator". Interaction of systems (1), (7), 

(6), (5), (13), (14), "strategies" help to create: how to 

adopt, to confirm the economic activities in the 

environment changes; how to promote unique 

demographic policies in the profile of parties (states). 

Problems created in the block (6) are listed in blocks (2) 

and (4) and are subjects to analyses, learning, solving, by 

the scientific potential of the systems, blocks (1) and (2). 

Cooperation activities of all countries in the process of 

compliance, mitigation, overcome of problems "caused" 

by the system (6), is of vital importance, concerning the 

active participation of all parties (states). 
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Fig. 3. Schema-bloc „Strategiile promoţionale în cadrul Alianţei Cooperatiste Internaţionale în contextul 

volatilităţii preţurilor la produse alimentare, la resursele energetice” 

Fig. 3. Scheme „Promotional strategies in the International Cooperative Alliance in the context of prices 

volatility at food products and energy resources” 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 

 

Autorii sunt de părere, că creşterea numărului 

populaţiei este într-o anumită dependenţă de necesitatea de 

creştere a intelectului individului. În ţările industrial 

dezvoltate, unde populaţia umană pune accent pe creşterea 

inteligenţei, creşterea numărului populaţiei este 

nesemnificativă sau poate chiar negativă. O situaţie opusă 

poate fi constatată în privinţa creşterii numărului populaţiei 

în ţările din Africa, America Latină şi Asia. Progresul 

tehnico-ştiinţific, tehnologic, inovaţional al umanităţii 

creează locuri pentru o muncă de un anumit nivel 

profesionist, care necesită o anumită pregătire intelectuală. 

Acest aspect „reduce” perioada de fertilitate, familiile sunt 

iniţiate ca devieri de la cele fireşti – în consecinţă, creşterea 

numărului populaţiei, de exemplu în Europa, Canada, 

Japonia, este nesemnificativă. Sunt şi alţi factori ce 

contribuie la reducerea numărului populaţiei. În regiunile, 

unde tehnologiile productive sunt relativ mai reduse după 

nivelul de productivitate, eficienţă, creşterea populaţiei este 

considerabil mai mare. Penuria de investiţii pentru crearea 

locurilor de muncă contribuie la creşterea sărăciei, la 

reducerea pregătirilor profesioniste. 

Concluzii. Autorii afirmă, că cooperările interstatale 

sunt necesare pentru atenuarea consecinţelor, 

dezechilibrelor economice, financiare, modificărilor 

demografice, ecologice, deficitelor bugetare, datoriilor de 

stat, funcţionărilor defectuoase ale sistemelor bancare, 

nivelului înalt al şomajului. Problemele enumerate pot fi 

soluţionate, în exclusivitate, prin eforturi de colaborări, de 

The authors argue that population growth is a 

particular need to increase the individual intellect. In 

industrialized countries, where human population focuses 

on growth of intelligence, population growth is 

insignificant or even negative. An opposite situation can 

be observed in increasing of human population in Africa, 

Latin America and Asia. Technical, scientific, 

technological and innovation progress of mankind creates 

places for work of a certain professional level, which 

requires a certain intellectual training. This aspect "cuts" 

the fertility period, families are deviations from                         

the original as normal - therefore population growth,                

for example in Europe, Canada, Japan, is insignificant. 

There are other factors that contribute to reducing                      

the population. In regions where production             

technologies are relatively lower according to the level of 

productivity and efficiency, population growth is 

considerably higher. Shortage of investment to create jobs 

contributes to increase of poverty, reduce of professional 

training. 

Conclusions. The authors state that interstate 

cooperation are required to mitigate the consequences of 

economic and financial imbalances, demographic and 

environmental changes, budget deficits, debt, banking 

systems malfunction, the high level of unemployment. 

The listed problems can be solved exclusively through the 

collaborative efforts of international cooperation [6, 

p.110]. For this purpose it is necessary: to promote fiscal 
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cooperări internaţionale [6, p. 110]. În acest scop este 

necesară: promovarea activităţilor fiscale; efectuarea 

restructurărilor economice; asigurarea stabilităţii cursurilor 

de schimb valutar, reducerea volatilităţii; estimarea reală a 

situaţiilor economice din diverse ţări. 

Neomogenitatea veniturilor populaţiei este generată de 

un şir de factori, inclusiv de nivelul deficitului bugetar, al 

datoriilor de stat. Imperfecţiunea sistemului financiar-

bancar mondial, a politicilor fiscale naţionale a generat 

imense datorii de stat, susţinute în continuare de deficitele 

bugetare în anul 2013. Modalităţile de soluţionare a 

problemei date sunt diferite. Acest aspect are explicaţii. De 

exemplu, în ţările din UE, politicile de reducere a deficitului 

bugetar, a datoriilor de stat pot fi impuse. Politicile fiscale 

din SUA, adoptate în anul 2013, în viziunea autorilor, pot 

servi un exemplu şi pentru alte ţări.  

Reducerea deficitului bugetar prin corelarea progresivă 

a cuantumului taxei de impozitare cu venitul 

contribuabilului reduce potenţialul revoltelor sociale. 

Omogenizarea poverii fiscale, reducerea masivă a 

îndemnizaţiilor sociale (exemplul Greciei, României şi 

Spaniei) nu sunt cele mai potrivite modalităţi de reducere a 

deficitelor bugetare, a datoriilor de stat. În acest context, 

este necesar să subliniem existenţa a două probleme: 

elaborarea unor politici pentru conformare la situaţiile 

economice – consecinţe ale politicilor economice 

neadecvate din trecut; elaborarea unor politici ce ar exclude 

acumulările nejustificate ale datoriilor de stat. Problemele 

create pot fi soluţionate doar prin intermediul cooperării 

eforturilor internaţionale, prin tratări sistemice.  

Autorii afirmă, că prin cooperaţie se realizează creşterea 

eficienţei economice şi a calităţii bunurilor şi serviciilor, 

ieftinirea mărfurilor şi ridicarea standardului de viaţă al 

populaţiei. Eficienţa şi calitatea se îmbunătăţesc, întrucât 

cooperatorii produc, în primul rând, pentru ei. Mărfurile vor 

fi mai ieftine, deoarece prin cooperaţie se înlătură 

numeroasele categorii de intermediari, care intervin între 

producător şi consummator şi scumpesc bunurile şi 

serviciile finale. Pe aceste baze, se îmbunătăţeşte raportul 

dintre venituri şi preţuri, cu efecte pozitive asupra nivelului 

de trai [5]. 

activities; to conduct economic restructuring; foreign 

exchange stability assurance, reducing volatility; real 

estimation of the economic situations from different 

countries. 

Heterogeneity of household income is generated                  

by a number of factors, including the budget deficit, the 

state debt. Imperfection of the world banking                

system, public fiscal policies have generated huge 

national debt, further supported by budget deficits in 

2013. Ways to solve this problem are different. This 

aspect has an explanation. For example, in EU             

countries, policies to reduce the budget deficit, public 

debt may be imposed. U.S. tax policies, adopted in 2013, 

according to the authors, may serve an example for other 

countries. 

Decrease of the budget deficit by the progressive 

correlation of the amount of tax the taxpayer's income 

tax, reduces the potential of social unrest. 

Homogenization of the tax burden, the massive decrease 

of social benefits (eg Greece, Romania, Spain) are not the 

most appropriate ways to reduce budget deficits, public 

debt. In this context it should be stressed that there are 

two problems: the development of policies for 

compliance with economic situations - consequences of 

inappropriate economic policies of the past; the 

development of policies that would exclude unnecessary 

accumulation of public debt. Problems created can be 

solved only through international cooperation efforts by 

systemic treatment. 

The authors state that through the cooperation                

there are achieved economic efficiency and quality of 

goods and services, decrease in price of goods and raising 

the living standards for the population. Efficiency and 

quality are improved as co-operators produce primarily 

for them. Goods will be cheaper because through the 

cooperation there are removed numerous categories of 

intermediaries (which occur between producers and 

consumers) and that make final goods and services more 

expensive. On this basis, there is improved the 

relationship between income and prices, with positive 

effects on living standards [5]. 
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În articol, în baza studierii mai multor surse 

bibliografice reprezentative, se cercetează şi se încearcă de 

a ordona din punct de vedere logico-ştiinţific câteva dintre 

cele mai frecvente tratări teoretico-metodologice ale 

esenţei, definiţiei, fenomenului, tipurilor, caracteristicilor 

şi indicilor competitivităţii economice. 

Cuvinte cheie: competitivitate economică, competitivitate 

naţională, competitivitate teritorială, competitivitate 

ramurală, competitivitate a firmei, competitivitate a 

mărfurilor (serviciilor), avantaj comparativ, avantaj 

concurenţial, indici ai competitivităţii, concurenţă. 

 

The article is based on study of several representative 

bibliographical sources,it is tried to examine, to order from 

logical and scientific point of view some of the most 

common theoretical and methodological understandings of 

the essence, definition, phenomenon, types, characteristics 

and indices of economic competitiveness. 

Keywords: economic competitiveness, national competi-

tiveness, territorial competitiveness, sectoral competi-

tiveness, enterprise’s competitiveness, competitiveness of 

goods (services), comparative advantage, competitive 

advantage, indices of competitiveness, competition. 

 

Introducere. Sub aspect istoric, concepţia 

competitivităţii este bazată pe teoria utilizării în diviziunea 

internaţională a muncii a avantajelor comparative ale 

economiilor naţionale în scopul exportului producţiei în ţările 

ce nu posedă astfel de avantaje, şi a importului producţiei din 

ţările, care posedă avantaje comparative în raport cu 

economia naţională a ţării – importatoare.  

Concurenţa constituie baza dezvoltării dinamice a 

societăţii postindustriale şi iniţial are forma liberei 

concurenţe a antreprenorilor particulari pe pieţele deschise şi, 

cu preponderenţă, un mecanism din preţuri de realizare pe 

pieţele internă şi externă.  

Nivelul înalt al producerii şi consumului PIB-lui per 

locuitor, în ţările cu economie de piaţă dezvoltată, contribuie 

la crearea unor condiţii mai calitative pentru concurenţa 

interstatală şi între firme în cadrul spaţiului economic 

mondial. 

În procesul dezvoltării industriale, în mediul concurenţial, 

apar noi condiţii de concurenţă, care schimbă vectorul 

concurenţei de la folosirea cu preponderenţă a avantajelor 

naţionale relative spre folosirea avantajelor concurenţiale 
ce se modifică dinamic, bazate pe realizări tehnico-ştiinţifice, 

inovaţii la toate fazele: de la crearea mărfii până la 

consumatorul său [1]. 

Conţinutul de bază. Avantajele comparative 

(geografice, climatice etc.) sunt oferite ţării de către natură, 

iar avantajele concurenţiale sunt dinamice, legate de inovaţii, 

de dezvoltarea capitalului uman, de intelect şi prin natura lor 

sunt nelimitate. Integrarea într-un stat a avantajelor 

comparative şi concurenţiale amplifică competitivitatea sa în 

spaţiul economic global. În noua economie, avantajele sunt 

legate de revoluţia informaţională: firmele de 

telecomunicaţii, la debutul secolului XXI, au devenit lideri la 

capitolul capitalizare, depăşind la acest indiciu firmele 

tradiţionale de petrol, de automobile şi metalurgice.  

În a doua jumătate a sec. XX concurenţa a luat noi 

trăsături: libera concurenţă a producătorilor de mărfuri 

privaţi, la început – pe pieţele deschise, se conjuga în cele 

mai diverse forme cu concurenţa structurilor monopoliste şi 

oligopoliste pe pieţe parţial închise, inclusiv cu concursul 

Introduction. In terms of history, the concept of 

competitiveness is based on the theory of utilization of the 

comparative advantages of national economies in 

international division of labor with the purpose of the 

production’s exports to countries that do not have such 

advantages, and the production’s import from countries that 

have comparative advantages in reference to the importing 

country. 

Competition is the basis of the dynamic development of 

postindustrial society; it initially takes form of private 

entrepreneurs’ free competition in open markets and, mainly, 

the mechanism of selling prices on internal and external 

markets. 

The high level of production and consumption of per 

capita GDP in countries with developed market economy 

contributes to creation of better quality conditions for the 

competition between states and firms in the global economic 

space. 

In the process of the industrial development in the 

competitive environment, appears new opportunities for 

competition, which are changing the competition vector from 

using mainly national relative advantages to the use of 

dynamically changing competitive advantages, based on 

scientific and technical achievements, innovations at all 

stages: from goods’ creation to its consumer [1]. 

The basic content. Comparative advantages 

(geographical, climatic, etc.) are provided to the country by 

nature, but competitive advantages are dynamic ones, related 

to innovations, human capital’s development, intellect – are 

unlimited. Integration of the comparative and competitive 

advantages into a state enhances its competitiveness in the 

global economic space. In new economy, advantages are 

related to the information revolution: telecommunication 

businesses, at the beginning of XXI century, had become 

leaders in capitalization, surpassing by this indicator 

traditional oil companies, automotive and metallurgical 

enterprises. 

The competition gained new features in the second half 

of the XXth century: free competition of private goods’ 

manufacturers – in open markets at first – combined in 
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protecţionismului; treptat avea loc mişcarea de la metodele 

de concurenţă bazate, cu preponderenţă, pe metodele legate 

de preţuri spre cele non-preţ, deşi în economia reală 

totdeauna se observă combinarea lor. Modificarea structurii 

cererii de la producţia unificată de masă la satisfacerea cererii 

de consum şi investiţionale dezintegrează pieţele în segmente 

divizate tot mai mult, cu intensitate crescândă a concurenţei.  

Subiecţii ce concurează trebuie să atingă aceleaşi sau mai 

bune rezultate la rentabilitatea producerii şi eficienţa 

utilizării manoperei şi capitalului, în condiţiile schimbării 

radicale a cererii şi unei configuraţii mai complexe a pieţelor. 

Concurenţa pentru veniturile consumatorului capătă un 

caracter tot mai agresiv – supravieţuieşte cel mai puternic 

inovator. Formarea alianţelor mobile, schimbul reciproc între 

concurenţii-parteneri cu inovări şi know-how consolidează 

competitivitatea ambilor. În acelaşi timp, statul caută noi 

modalităţi de reglementare a creării alianţelor cu o 

monopolizare exagerată a producerii în scopul protejării 

concurenţei loiale.  

În fosta URSS, categoria „competitivitate” se lega, de 

obicei, doar cu exportul de mărfuri, iar atitudinea faţă de 

problemă era una rezervată, ceea ce completamente 

corespundea caracterului sistemului economic sovietic. De 

aceea şi ca bază a competitivităţii servea profitabilitatea 

comparativă a exportului furnizorilor (firmelor, ţărilor), adică 

diferenţa dintre preţurile de piaţă şi costurile fabricării şi 

furnizării acestei producţii pe piaţa mondială. 

Deşi are loc constituirea şi maturizarea accelerată a 

economiei de piaţă, problemei competitivităţii, mult timp, nu 

i s-a acordat atenţia meritată, deşi această categorie este una 

centrală în contextul luptei concurenţiale cu succes în 

economia mondială. Printre cauzele ce explică acest fapt se 

numără şi acea, că în condiţiile de pre-reformă abordarea sa 

era neactuală, iar transformările sistemului economic au fost 

atât de rapide şi radicale, încât ştiinţa nu a reuşit să sesizeze 

noile realităţi. Acestei înţelegeri i se opune şi impresia 

aparentă vizavi de conţinutul categoriei „competitivitate” şi 

proximitatea sa de categoria „eficienţă”: ele, deseori, sunt 

privite ca fiind de acelaşi ordin, deşi prima, fiind bazată pe a 

doua, include interdependenţe mai complexe dintre agenţii 

economici – firme şi corporaţii, asociaţii mono- şi 

multilaterale, şi complexe naţionale. Printre aceste cauze se 

mai numesc multiaspectualitatea problemei, teoretizarea 

excesivă şi nivelul jos de implementare.  

Conform dicţionarului Harvard „Field Guide to Business 

Terms”, baza competitivităţii o constituie mărfurile şi 

serviciile, care pot concura cu succes pe pieţele mondiale. 

Savanţii ruşi (Ghelivanovschi ş.a.), încă în 1998 – an de 

criză, au definit competitivitatea prin abordare ramurală 

(micro- şi mezocompetitivitatea). În 1999, Selezniov A. Z. a 

utilizat abordarea teritorială şi a definit „competitivitatea 

regiunii” „ca poziţie a regiunii, condiţionată de factori 

economici, sociali, politici şi de alţii, şi a producătorilor săi 

de mărfuri, pe piaţa internă şi externă, şi reflectată în 

indicatorii ce caracterizează adecvat starea şi dinamica sa”.  

Colontai M. a definit competitivitatea mărfii prin prisma 

cumpărătorului – capacitatea mărfii de a satisface cu o 

unitate a valorii sale mai multe necesităţi ale cumpărătorilor 

sau la un nivel mai înalt decât marfa concurenţilor [1]. 

Dînkin A. A. şi Curencov Iu., ulterior, au definit 

various forms with competition of monopolistic and 

oligopolistic structures in partially closed markets, with 

protectionism competition; gradually took place movement 

of competition methods, based mainly on the prices-related 

methods to those non-price, although their combination is 

always observed in the real economy. The changing of the 

demand’s structure from the unified mass production to the 

consumer and investment demand’s satisfaction breaks up 

markets into increasingly divided segments in conditions of 

increasing intensity of the competition. 

Competing subjects needs to achieve the same or better 

results at production profitability and efficiency of labor and 

capital, in conditions of radical change of demand and more 

complex markets’ configurations. The competition for the 

consumer’s income becomes more aggressive – the strongest 

innovator survives. The formation of mobile alliances and 

mutual exchange of innovations and know-how between 

competitors-partners enhance the competitiveness of both. At 

the same time, the government seeks new ways of regulation 

of creation of alliances with excessive monopolization of 

production in order to protect fair competition. 

In the former USSR, the "competitiveness" category 
was typically bound only with exports, and the attitude to this 

problem was in a reserved matter, which completely 

corresponded to the character of Soviet economic system. 

And therefore the comparative profitability of export 

suppliers (firms, countries) served as the basis for 

competitiveness, i.e. the difference between market prices 

and production and supply costs of this goods in the global 

market. 

Although takes place accelerated formation and 

maturation of the market economy,to the problem of 

competitiveness has not been given the attention it deserved 

for a long time, although this category is the central one in 

the successful competitive fight in the global economy. 

Among the reasons that explains this, it should be noted the 

fact that under conditions of the pre-reform its approach was 

outdated and the economic system changes were so rapid and 

radical, that science has failed to catch new realities. To this 

understanding it is opposed the apparent impression towards 

the content of category "competitiveness" and its proximity to 

the category of "efficiency": they often are seen as being of 

the same order, although the first one, being based on the 

second, includes complex interdependencies between 

economic agents – firms and corporations, mono- and 

multilateral associations and national complexes. Among 

these cases should be noted the problem’s 

multidimensionality, excessive theorizing and the low level 

of implementation. 

According to Harvard dictionary "Field Guide to 

Business Terms", the basis of competitiveness consists of 

the goods and services that can compete successfully in 

global markets. Russian scientists (Ghelivanovski etc.), as 

early as 1998, a year of crisis, defined competitiveness 

through the branch approach (micro- and medium 

competitiveness). In 1999, A. Z. Selezniov used the 

territorial approach and defined "regional competitiveness" 

as "the position of the region, specified by economic, social, 

political and other factors, by its producers of goods both in 

domestic and foreign markets, and reflected in indicators, 
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competitivitatea ţării ca un indicator de rezultat al faptului, 

pe cât de eficient, în comparaţie cu alte ţări, ea produce, 

distribuie şi vinde mărfurile sale şi cât de raţional ea foloseşte 

avantajele sale de export în scopul majorării potenţialului 

economic propriu, în sensul larg al acestei noţiuni. Mai 

concis, competitivitatea naţională aceşti autori au definit-o 

ca şi capacitatea economiei naţionale de a produce şi 

consuma mărfuri şi servicii în condiţiile de luptă 

concurenţială cu mărfurile şi serviciile, produse în alte                  

ţări [2]. 

O definiţie analogică a competitivităţii naţionale au 

formulat-o mai succint în 2005 Dereabina M. şi Colcin S. – 

capacitatea economiei naţionale în sistemul de piaţă de a 

produce şi consuma mărfuri şi servicii în condiţiile luptei 

concurenţiale cu mărfurile şi serviciile, produse în alte             

ţări [3].  

Mirgorodscaia E. O. a definit competitivitatea ca 

posibilitatea de adaptare la condiţiile ce se schimbă, din 

punctul de vedere al menţinerii sau îmbunătăţirii poziţiilor 

printre cei care concurează [4]. 

Bogomolova I. P. şi Hohlov E. V. în 2005 au definit 

competitivitatea obiectului ca o stare a sa ce caracterizează 

posibilitatea reală sau potenţială de a îndeplini obligaţiunile 

sale funcţionale în condiţiile posibilului. 

În teoria contemporană, în problemele competitivităţii 

există două abordări ale nivelurilor competitivităţii: 

teritorială şi ramurală. Prima delimitează competitivitatea 

ţării (macronivel), a regiunii (mezonivel) şi a firmei 

(micronivel). A doua distinge competitivitatea naţională 

(macronivel), a ramurii (mezonivel) şi a mărfii (micronivel). 

În opinia noastră, clasificarea nu este riguroasă: primul nivel 

este acelaşi în ambele abordări, iar abordarea teritorială a 

firmei nu este clară: ce sens are? 

În cel mai larg sens, competitivitatea înseamnă 

posibilitatea de a câştiga în competiţia economică. Iar la 

general, competitivitatea economică exprimă proprietăţile ce 

creează avantaje pentru subiectul competitivităţii economice. 

Concomitent, abordarea complexă (teritorial-ramurală) a 

cercetării competitivităţii necesită luarea în cont a acţiunii 

diferiţilor factori şi permite de a ne apropia de estimările 

optime ale eficienţei gestionării avantajelor inovaţionale în 

condiţiile unui mediu concurenţial multiaspectual [1].  

Conform altor tratări, competitivitatea ţării este 

capacitatea sa ca, în condiţiile liberei concurenţe, să producă 

mărfuri şi servicii care satisfac cerinţele pieţei mondiale şi, ca 

rezultat al desfacerii lor, creşte bunăstarea statului şi a 

cetăţenilor. Conform gândirii moderne, competitivitatea se 

bazează pe creşterea productivităţii economiei în utilizarea 

resurselor şi inovaţiilor. Actualmente creşterea eficienţei este 

imposibilă fără lucrători sănătoşi, instruiţi şi motivaţi [5]. 

Pentru a realiza ideea competitivităţii naţionale trebuie de 

concordat obiectivele economice şi sociale, cu orientare 

clară spre inovaţii. Trebuie neapărat de luat în cont şi 

dezvoltarea procesului de globalizare, adică deschiderea 

economică ţărilor, formarea pieţei financiare şi a unei reţele 

informaţionale comune, liberalizarea regimului de comerţ 

etc. Există câteva modalităţi de a spori competitivitatea – 

utilizarea regională a investiţiilor şi inovaţiilor, adică 

formarea motivaţiei inovaţionale a agenţilor economici, 

stimularea activităţii lor prin participarea directă a statului la 

which characterized in a proper way its condition and 

dynamics ". 

M. Colontai defined goods competitiveness in terms of 

the buyer – goods’ capacity to meet by one unit of its value 

more buyers’ needs or at higher level than competitors’ 

goods [1]. A. A. Dinkyn and Iu. Curenkov subsequently 

defined the country's competitiveness as a result indicator of 

how effective, compared to other countries, it produces, 

distributes and sells its goods and how rational it uses its 

advantages of export to increase its economic potential in the 

broad sense of this term. To be more concise,                     

these authors have defined national competitiveness as the 

ability of the national economy to produce and consume 

goods and services under conditions of a competitive            

battle with the goods and services, produced in other 

countries [2]. 

An analogue definition of national competitiveness was 

formulated more succinctly by M. Deryabina and S. Colchin 

in 2005: capacity of national economy under market system 

to produce and consume goods and services under conditions 

of a competitive struggle with goods and services produced 

in other countries [3]. 

Mirgorodskaya E. O. defined the competitiveness as the 

ability to adapt to changing conditions, in terms of 

maintaining or improving positions among those, who 

compete [4]. 

Bogomolova I. P. and Hohlov E. V., in 2005, defined the 

object’s competitiveness as its state, characterizing actual or 

potential ability to perform its functional obligations in 

possible condition. 

In contemporary theory of competitiveness problems 

exists two approaches to competitiveness levels: territorial 

and sectorial. The first one marks out the competitiveness of 

the country (macro level), region (medium level) and firm 

(micro level). The second one distinguishes national 

competitiveness (macro level), competitiveness of branch 

(medium level) and goods (micro). In our opinion, the 

classification is not rigorous: the first level is the same in 

both approaches, but the territorial approach of the firm is not 

clear: what is the point? 

In the broadest sense, the competitiveness means the 

possibility to win economic competition. In general, 

economic competitiveness expresses properties that create 

advantages for economic competitiveness subject. 

Simultaneously, the complex approach (territorial and 

sectorial) of the competitiveness research requires taking into 

account the action of various factors and allows to approach 

to optimum estimation of the efficiency of innovative 

benefits management in a competitive environment 

multiaspectual conditions [1]. 

According to other treatments, the country's 

competitiveness is its ability, in conditions of free 

competition, to produce goods and services that meet global 

market requirements and, as a result of their disposal, welfare 

of the state and its citizens increase. According to modern 

thinking, competitiveness is based on the economy’s 

productivity growth  in utilization of resources and 

innovations. Nowadays the efficiency’s growth is impossible 

without healthy, trained and motivated workers [5]. 

To implement the idea of national competitiveness, 
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finanţarea dezvoltării infrastructurii de producţie, sprijinul 

direct acordat businessului din anumite ramuri, 

reglementarea activităţii pieţelor ramurale prin intermediul 

legislaţiei. 

Actualmente, abordarea strategică a concurenţei 

înseamnă că competitivitatea este condiţionată nu numai de 

politica macroeconomică sau de avantajele comparative, 

determinate de calitatea şi cantitatea resurselor de muncă, 

materiei prime naturale şi capitalului, dar şi de caracterul 

mediului industrial, de eficienţa, cu care firmele şi statul 

utilizează capacităţile de producere a mărfurilor şi serviciilor. 

Ratingul competitivităţii, elaborat de Forumul 

Economic Mondial (WEF), se formează în baza unor astfel 

de factori complecşi, ca: gestionarea, finanţele, 

infrastructura, deschiderea economiei, tehnologiile şi munca. 

Indicele competitivităţii crescânde („Growth 

Competitiveness Index – „GCI”) permite de a aprecia 

capacitatea ţării de a asigura o creştere sustenabilă în 

perspectivele medie şi îndepărtată şi se calculează în baza a 

trei factori principali care influenţează creşterea economică: 

climatul macroeconomic, starea institutelor de stat şi nivelul 

dezvoltării tehnologice. Deci, GCI se calculează ca media a 

trei mărimi: indicele climatului macroeconomic, indicele 

institutelor de stat şi indicele tehnologic. 

Nivelul dezvoltării tehnologice şi inovaţiile influenţează 

într-un grad semnificativ evoluţia ţărilor cu un nivel înalt de 

dezvoltare tehnologică. Pentru ţările cu un nivel mediu şi jos 

al dezvoltării tehnologice sunt actuale schimbul şi adoptarea 

tehnologiilor altora în cadrul ISD. 

La indicele GCI se evidenţiază grupul aşa-numitor ţări de 

bază (din UE – Suedia, Finlanda, Germania, Olanda, 

Luxemburg, Danemarca, Belgia, Franţa, Austria, Marea 

Britanie, Irlanda şi Italia), pentru care noile elaborări 

tehnologice sunt stimulul decisiv al dezvoltării economice. 

Indicele competivităţii pentru business sau indicele 

competitivităţii în afaceri („Business Competitiveness 

Index” – BCI), elaborat de M. Porter, estimează factorii 

macroeconomici ce influenţează nivelul curent al 

productivităţii economiei naţionale. Pentru calcularea acestui 

indice se utilizează câteva zeci de factori. O parte din aceştia 

determină calitatea strategiilor şi eficienţa activităţii 

companiilor, iar alta estimează calitatea mediului naţional de 

afaceri. 

BCI apreciază şi condiţiile macroeconomice cheie, ce 

determină nivelul productivităţii muncii şi eficienţei 

producţiei companiilor, gradul dezvoltării strategiilor şi 

experienţei de afaceri, precum şi calitatea climatului 

macroeconomic, în care firmele concurează pe piaţa internă. 

Performanţele activităţii firmelor şi asociaţiilor acestora 

influenţează direct imaginea statului. 

Institutul Internaţional de Dezvoltare a 

Managementului (IIDM) din oraşul Lozanna (Elveţia), 

pentru ratingul său de competitivitate, analizează 323 

indicatori şi aprecieri de expert, inclusiv: 83 de indicatori 

economici (comerţul extern, investiţii străine, ocuparea şi 

preţurile), 77 de indicatori ai eficienţei activităţii guvernului 

(gradul contribuţiei politicii guvernamentale de 

competitivitate a companiilor – politica fiscală, legislaţia 

corporativă şi mediul social), 69 de indicatori ai eficienţei 

businessului (gradul corespunderii principiilor de inovaţie, 

economic and social objectives should coincide with clear 

orientation towards innovation. It should necessarily be 

taken into account the development of globalization process, 

i.e. economic opening of countries, formation of financial 

markets and of common information network, trade 

liberalization, etc.  

There are several ways to increase competitiveness: 

regional utilization of investments and innovations, i.e. 

formation of innovative motivation of enterprises, 

stimulation of their activity through direct participation of the 

state in financing of production infrastructure’s development, 

direct support to businesses in certain sectors, regulation of 

sectorial markets’ activity by means of legislation. 

Currently, the strategic approach to competition means 
that competitiveness is conditioned not only by 

macroeconomic policy or comparative advantages, 

determined by the quality and quantity of labor resources, 

natural raw materials and capital, but also by the character of 

the efficient industrial environment, under which firms and 

the state uses production capacities of goods and services. 

Competitiveness rating, developed by the World 

Economic Forum (WEF), is formed of such complex 

factors as management, finance, infrastructure, openness of 

the economy, technology, work. 

Growth Competitiveness Index (GCI) allows to assess 

the country's capacity to ensure a sustainable growth on 

medium and distant perspectives and is calculated based on 

three main factors that influence economic growth: 

macroeconomic climate, state of Governmental institutions 

and level of technological development. So, GCI is 

calculated as the average of three values: macroeconomic 

climate index, governmental institutes index and 

technological index. 

The level of technological development and    

innovations influence in a significant degree evolution of the 

countries with a high level of technological development. For 

countries with a medium and low level of technological 

development, exchange and adoption of technology of others 

within the framework of FDI            are topical. 

By GCI index, it could be distinguished the group of so-

called core countries (from EU – Sweden, Finland, Germany, 

Netherlands, Luxembourg, Denmark, Belgium, France, 

Austria, Great Britain, Ireland, Italy), for which new 

technological elaborations are decisive stimulus of economic 

development. 

The competitiveness index for business, or Business 

Competitiveness Index (BCI) developed by M. Porter, 

estimates macroeconomic factors that influence current 

levels of the national economy’s productivity. To calculate 

this index, dozens of factors are used. Some of them 

determine the quality of strategies and efficiency of 

enterprises’ activity, but others estimate quality of the 

national business environment. 

Also BCI appreciates key macroeconomic                   

conditions- determinants of level of labor productivity and 

production efficiency of companies, degree of    development 

of strategies and business experience, as well as quality of 

the macroeconomic climate, in which companies compete 

domestically. Business performance of companies and 

associations directly influence the state’s image. 
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rentabilitate şi responsabilităţii sociale – productivitatea 

muncii, dezvoltarea pieţei forţei de muncă, practica şi 

calitatea managementului), 94 de indicatori ai infrastructurii 

(gradul corespunderii infrastructurii necesităţilor 

businessului, nivelul de dezvoltare a infrastructurii de bază, 

tehnologiile ştiinţifice şi sociale, situaţia în sferele sănătăţii, 

învăţământului şi mediului ambiant). 

Experţii IIDM au formulat câteva aşa-numite reguli de 

aur ale competitivităţii, în care un rol important se atribuie 

legislaţiei stabile şi previzibile, calităţii şi transparenţei 

gestionării, investiţiilor în infrastructurile tradiţionale şi 

tehnologice, în învăţământ şi sporirea continuă a calităţii 

forţei de muncă, interdependenţei salariului, productivităţii 

muncii şi a impozitelor, reducerii inegalităţii. 

Raportul despre competitivitatea globală se publică deja 

de 30 ani, devenind sursa principală de informaţie despre 

părţile tari şi slabe a mai mult de 100 de ţări, cărora le revine 

cea mai mare parte a PIB-ului mondial. Raportul se 

concentrează asupra trecerii în revistă a diferitor aspecte ale 

reformelor economice şi ale competitivităţii. 

În 2005, experţii WEF au pus în uz încă un indicator – 

„Global Competitiveness Index” (indexul competitivităţii 

globale – în total 9 componente), care ţine cont de parametri, 

cărora li se acordă o atenţie insuficientă în cazul calculării 

GCI şi BCI, cum ar fi: impactul nivelului dezvoltării 

sistemului de educaţie asupra creşterii economice, calitatea 

instruirii, existenţa centrelor specializate de cercetare etc., ce 

influenţează decisiv productivitatea muncii şi 

competitivitatea economiei naţionale. Aici se reiese din 

ideea, că ţările au diverse niveluri de dezvoltare economică şi 

circumstanţele ce contribuie la creşterea competitivităţii unei 

ţări pot fi neactuale pentru o altă ţară.  

Revoluţiile tehnologice şi informaţionale, precum şi 

globalizarea, dictează schimbarea paradigmei 

competitivităţii. Infrastructura tradiţională a ţărilor 

dezvoltate, treptat, trece pe planul doi. În prim plan se 

plasează soft-infrastructura (generarea, dezvoltarea, 

diseminarea informaţiei şi cunoştinţelor), precum şi servis-

infrastructura (instruirea, ocrotirea sănătăţii şi a mediului 

ambiant), orientate spre dezvoltarea factorului principal al 

succesului concurenţial al ţării – factorul uman. 

O ţară competitivă în condiţiile de piaţă produce mărfuri 

şi servicii care se bucură de cerere pe piaţa mondială, 

concomitent susţinând şi sporind veniturile reale ale 

populaţiei în perspectivă îndepărtată. 

În cadrul economiei mondiale, cu interdependenţele sale 

crescânde, ţările beneficiază de avantajele lor comparative 

pentru atragerea investiţiilor, încurajarea exportului şi, pe 

această bază, stimulează creşterea economică. ISD continuă 

să rămână forţa motrice a economiei mondiale. Existenţa 

resurselor naturale şi a forţei de muncă ieftină deja nu mai 

sunt factorul principal în competiţia pentru capitalul străin, ci 

investiţiile străine atrase, tot mai mult,               se 

concentrează în ţările cu o strategie clară de competitivitate 

[5].  

Deci, motoarele competitivităţii unei ţări sunt ştiinţa, 

tehnologiile, antreprenoriatul, finanţele, logistica şi 

învăţământul. 

Actualmente, tot mai intens este cercetată 

competitivitatea producţiei, a unor companii aparte, a 

International Institute for Management Development 

(IMD) in Lausanne (Switzerland) analyzes 323 indicators 

and expert appraisals, for its competitiveness rating, 

including: 83 economic indicators (foreign trade, foreign 

investment, employment and prices), 77 indicators of the 

efficiency of government (contribution level of the 

government policy of companies’ competitiveness – fiscal 

policy, corporate law, social environment), 69 indicators of 

business efficiency (degree of compliance with the principles 

of innovation, profitability and social responsibility – labor 

productivity, labor market development, practice and quality 

of management), 94 indicators of infrastructure (the degree 

of correspondence between infrastructure and business needs, 

level of development of basic infrastructure, scientific and 

social technology, situation in the areas of health, education 

and environment). 

IDM experts formulated several so-called golden rules of 

competitiveness, in which an important role is assigned to 

stable and predictable legislation, quality and transparency of 

governance, investments in traditional and technological 

infrastructure, in education and continuous growth of labor 

quality, wages interdependence, labor productivity and taxes, 

inequality reduce. 

The Global Competitiveness Report has been already 

published for 30 years and became the main source of 

information about the strengths and weaknesses of more than 

100 countries, which account for the bulk of world GDP. The 

report focuses on a review of various aspects of economic 

reforms and competitiveness. 

In 2005, WEF experts put into use one another indicator 

– "Global Competitiveness Index" (a total of 9 components) 

that takes into account parameters that are given insufficient 

attention in the calculation of GCI and BCI, such as impact 

of the level of education system’s development on economic 

growth, quality of instruction, the existence of specialized 

research centers, and so on, which decisively influence labor 

productivity and competitiveness of the national economy. 

This comes from the idea that countries have different levels 

of economic development and the circumstances that 

contribute to growth of the competitiveness of one country 

may be outdated for another country. 

Technological and informational revolutions, as well as 

the globalization, dictate the shift of competitiveness 

paradigm. Traditional infrastructure of developed countries 

gradually passes on the second place. In the foreground is 

placed soft infrastructure (generation, development, 

dissemination of information and knowledge) and the 

service-infrastructure (education, health, environment), 

aimed to develop the main factor for the success of the 

country’s competitiveness – the human factor. 

A competitive country in the market conditions produces 

goods and services that satisfies the global market demand, 

while maintaining and increasing real incomes of the 

population in the distant perspective. 

In the global economy, with its growing interdependence, 

countries benefit from their comparative advantages to 

attract investment, encourage exports and, on this basis, 

stimulate economic growth. FDI remains the driving force of 

the world economy. Existence of natural resources and cheap 

labor are already no longer the main factor in the competition 



 Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal  

Nr. 1 / 2013 

70 

regiunilor, oraşelor, tehnologiilor, lucrătorilor etc. 

Primele cercetări teoretice consacrate concurenţei le-au 

efectuat clasicii teoriei economice încă la mijlocul sec. 

XVIII. Dar, deja către mijlocul sec. XX au fost formulate 

concepţiile generale despre esenţa şi forţele motrice ale 

concurenţei, relevate patru modele clasice ale acesteia – 

monopolul, oligopolul, concurenţa perfectă şi cea 

monopolistă. 

Acutizarea concurenţei mondiale în ultima pătrime a sec. 

XX a fost cauzată de schimbările în caracterul luptei 

concurenţiale, generate de dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi 

ritmurile accelerate ale globalizării, şi a solicitat de la 

teoreticienii europeni şi americani noi concepţii eficiente 

pentru a menţine întâietatea pe piaţă. În acelaşi timp, la 

debutul anilor ’80 ai sec. XX, competitivitatea companiilor 

se plasează în centrul atenţiei elitei politice şi de afaceri a 

SUA, ce s-a confruntat cu poziţia slăbită a producătorilor săi 

pe pieţele mondiale, pe fondul dezvoltării susţinute a ţărilor-

concurente: Japonia, ţările Europei Occidentale, noilor „lideri 

tehnologici” din Asia de Sud-Est, iar ulterior – şi noului 

gigant economic mondial – China. Ca rezultat, tezele de 

bază ale teoriei competitivităţii a unor firme şi companii 

aparte au fost transferate la nivel de stat [6].  

Membrul primului Consiliu al competitivităţii naţionale 

pe lângă preşedintele SUA, profesorul Universităţii din 

Garvard, Michael Porter este fondatorul general recunoscut 

al unei noi teorii conceptuale a avantajului concurenţial al 

ţărilor. El delimitează ca factori determinanţi ai 

competitivitaţii economiei naţionale contemporane, pe de o 

parte, „calitatea” producătorilor naţionali, iar pe de altă parte, 

calitatea mediului politico-economic al anumitei ţări, ce 

creează cele mai prielnice condiţii pentru dezvoltarea 

firmelor şi întreprinderilor pe piaţa internă şi pieţele 

mondiale [7].  

Totodată, importanţa „avantajelor competitive”, pe care 

un stat „le-a primit de la dumnezeu” (resursele naturale, 

condiţiile climaterice etc.) sau le-au obţinut ca rezultat al 

dezvoltării sale istorice anterioare (nivel tehnologic avansat, 

experienţă unică de producere etc.), în condiţiile actuale, se 

reduce rapid. 

În anii ’90 ai sec. XX, cercetătorii atribuie o mare 

importanţă structurii industriale a statului. Într-un plan mai 

larg este vorba de cultura economică a ţării date, prin care se 

înţelege gradul corespunderii vieţii ei economice şi sociale 

rigorilor contemporane de dezvoltare. La modul practic, toate 

ţările-lideri, care au obţinut cei mai înalţi indicatori ai PIB-

ului per capita şi cele mai competitive în perioada 

postindustrială, posedă următoarele institute politico-

economice principale: economie deschisă de piaţă, 

predominarea proprietăţii private protejate dur, aparat de stat 

eficient şi controlat de contribuabili, companii şi instituţii 

financiare publice şi transparente etc. Deja este general 

recunoscută capacitatea acestor instituţii de a contribui sau a 

frâna mutaţiile pozitive în economie şi bunăstarea populaţiei. 

În definitiv, acestea motivează pozitiv antreprenoriatul, 

inovaţiile, economiile şi investiţiile. 
Diferenţele dintre competitivitate între ţări şi                   

nivelul bunăstărilor, într-o mare măsură, se explică prin 

cultura ce le caracterizează şi mărimea decalajului dintre 

normele de drept şi practicile sociale: cu cât sunt mai 

for foreign capital, but increasingly attracted foreign 

investment are concentrated in countries with a clear 

competitive strategy [5]. 

Thus, a country's competitiveness engines are science, 

technology, entrepreneurship, finance, logistics and 

education. 

Today is investigated more intensively production’s 

competitiveness of particular companies, regions, cities, 

technologies, workers, etc. 

The first theoretical investigations devoted to competition 

were performed by the classics of economic theory since the 

mid of XVIII century. But already by the mid of XX century 

were formulated general concepts of the essence and the 

driving forces of competition, were revealed four classic 

models – monopoly, oligopoly, perfect competition and 

monopolistic competition. 

Deepening of the global competition in the last quarter of 

the XX century was caused by the changes in the character 

of competitive struggle, generated by the scientific and 

technical development and the accelerated pace of 

globalization. This situation requested from the European 

and American theorists new efficient concept to maintain the 

supremacy on the market. Meanwhile, at the beginning of the 

80s of XX century, the competitiveness of companies is 

placed at the center of political and business elite of USA 

which faced weak position of its producers in global markets 

amid of the sustained development of competing countries: 

Japan, Western Europe, of the new "technology leaders" in 

South-East Asia and further the new world economic giant – 

China. As a result, the basic tenets of the theory of 

competitiveness of firms and companies apart, were 

transferred to the state level [6]. 

The member of the first National Competitiveness 

Council near U.S. President, Professor of Harvard University 

Michael Porter is generally recognized the founder of a new 

conceptual theory of competitive advantage of countries. He 

defines as determinants of contemporary national economic 

competitiveness, on the one hand, the "quality" of domestic 

producers, on the other hand, the quality of political-

economic environment of certain countries, which creates the 

most favorable conditions for market development and 

business firms domestic and world markets [7]. 

However, the importance of "competitive advantage" that 

a state "has received from God" (natural resources, climatic 

conditions, etc.) or have obtained as a result of its historical 

development earlier (advanced technological level, unique 

experience production, etc.), under current conditions, is 

diminishing quickly. 

In the 90's of XX century researchers gave great 

importance to the industrial structure of the state. In a 

broader sense, through country’s economic culture which 

means the degree of compliance of her economic and social 

life to the contemporary rigors of development. Practically, 

all countries-leaders who have achieved the highest 

indicators of GDP per capita in the most competitive post-

industrial period, have the following political and economic 

institutions: open market economy, the prevalance of private 

property protected tough, efficient state apparat, controlled of 

state taxpayers, transparent businesses and public financial 

institutions, etc. It is already generally recognized the ability 
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flexibile şi adaptabile institutele, cu atât mai mic este 

decalajul. 

Deşi structura instituţională se modifică foarte anevoios, 

totuşi istoria sec. XX demonstrează că competitivitatea ţării 

poate fi schimbată timp de o generaţie - două (ex.: Japonia, 

Taiwan, Coreea şi Spania). 

Cele mai solide şi cu autoritate cercetări comparative ale 

competitivităţii economiilor naţionale sunt raportul cu 

privire la competitivitate, prezentat la Forumul economic 

mondial în Davos, şi Anuarul competitivităţii mondiale al 

Institutului Internaţional al Managementului şi Dezvoltării 

(Lausanne, Elveţia), în care este calculat indicele 

competitivităţii [6].  

Concluzii. Concepţia competitivităţii este bazată pe 

teoria utilizării în diviziunea internaţională a muncii a 

avantajelor comparative ale economiilor naţionale. 

Problemei competitivităţii, mult timp, nu i s-a acordat 

atenţia meritată. În condiţiile economiei centralizate, bază a 

competitivităţii servea profitabilitatea comparativă a 

exportului furnizorilor (firmelor, ţărilor). 

Concurenţa constituie baza dezvoltării dinamice a 

societăţii postindustriale. Apar noi condiţii de concurenţă, 

care schimbă vectorul concurenţei de la folosirea, cu 

preponderenţă, a avantajelor naţionale relative spre    

folosirea avantajelor concurenţiale. În noua economie, 

avantajele sunt legate de revoluţia informaţională. Integrarea 

într-un stat a avantajelor comparative şi concurenţiale 

amplifică competitivitatea sa în spaţiul economic               

global. 

Baza competitivităţii o constituie mărfurile şi serviciile, 

care pot concura cu succes pe pieţele mondiale. Există două 

abordări ale nivelurilor competitivităţii: teritorială şi 

ramurală. Prima delimitează competitivitatea ţării 

(macronivel), a regiunii (mezonivel) şi a firmei (micronivel). 

A doua distinge competitivitatea naţională (macronivel), a 

ramurii (mezonivel) şi a mărfii (micronivel). 

În cel mai larg sens, competitivitatea înseamnă 

posibilitatea de a câştiga în competiţia economică. Iar la 

general, competitivitatea economică exprimă proprietăţile ce 

creează avantaje pentru subiectul competitivităţii economice. 

Conform gândirii moderne, competitivitatea se bazează pe 

creşterea productivităţii economiei în utilizarea resurselor şi 

inovaţiilor. 

Pentru a realiza ideea competitivităţii naţionale trebuie de 

concordat obiectivele economice şi sociale, cu orientare 

clară spre inovaţii. Trebuie neapărat de luat în cont şi 

dezvoltarea procesului de globalizare. 

Sunt caracterizaţi un şir de indici ai competitivităţii: 

Indicele competitivităţii crescânde („Growth Competi-

tiveness Index” – „GCI”); Indicele competivităţii pentru 

business ori Indicele competitivităţii în afaceri („Business 

Competitiveness Index” – „BCI”), elaborat de M. Porter; 

ratingul de competitivitate, elaborat de Institutul 

Internaţional de Dezvoltare a Managementului (IIDM) din 

oraşul Lozanna (Elveţia). În 2005, experţii WEF au pus în uz 

încă un indicator – „Global Competitiveness Index” (indexul 

competitivităţii globale – în total 9 componente), iar experţii 

IIDM au formulat câteva aşa-numite reguli de aur ale 

competitivităţii. 

Revoluţiile tehnologice şi informaţionale, precum şi 

of these institutions to help or hinder the positive changes in 

the economy and population’s welfare. Ultimately, it 

motivates positive entrepreneurship, innovation, savings 

and investments. 

The differences between countries competitiveness and 

the welfare’s level, to a large extent, can be explained by the 

culture that characterizes the size of the gap between legal 

rules and social practices: the more flexible and adaptable 

institutions are, the smaller the gap is. 

Although institutional structure changes very slowly, 

however the history of XXth century shows that the country's 

competitiveness can be changed for a generation or two (ex.: 

Japan, Taiwan, Korea, Spain). 

The most solid and authoritative comparative research of 

national economies competitiveness are the competitiveness 

report, presented at the World Economic Forum in Davos, 

and Global Competitiveness Yearbook of the International 

Institute of Management and Development (Lausanne, 

Switzerland), in which the competitiveness index is 

calculated [6]. 

Conclusions. Competitiveness concept is based on the 

theory of international division of labor used in the 

comparative advantages of national economies. 

To the competitiveness problem, long time, was not been 

given the attention it deserves. In the centralized economy, 

the basis of competitiveness served the comparative 

profitability of export suppliers (firms, countries). 

Competition is dynamic development of postindustrial 

society. There is new playing vector changing competition 

from using mainly national advantages relative to the use  of 

competitive advantages. In the new economy advantages are 

related to the information revolution. Integration into a state 

of comparative advantages and competitive enhances its 

competitiveness in the global economic space. 

The bases of the competitiveness are goods and services 

that can compete successfully on global markets. There are 

two approaches to competitive levels: territorial and 

branches. The first defines country's competitiveness (macro 

level), the region (medium level) and business (micro level). 

The second approach distinguish national competitiveness 

(macro level), of a branch (medium level) and of freight 

(micro level). 

In the broadest sense, competitiveness is the ability to win 

the economic competition. And overall, economic 

competitiveness expresses properties that create advantages 

for economic competitiveness issue. According to modern 

thinking, competitiveness is based on increasing resource 

productivity and innovation economy. 

To realize the idea of national competitiveness the 

economic and social objectives should be arranged, with 

clear orientation towards innovation. It should be taken 

necessarily into account the development of globalization 

process. 

There are a number of indices of competitiveness: 

Growth Competitiveness Index – "GCI"); the index for 

business competitiveness, or Business Competitiveness Index 

– "BCI", developed by M. Porter; competitiveness rating 

developed by the International Institute for Management 

Development (IDM) from Lausanne (Switzerland). In 2005, 

the experts of WEF put in use another indicator – "Global 
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globalizarea dictează schimbarea paradigmei 

competitivităţii. Infrastructura tradiţională a ţărilor 

dezvoltate, treptat, trece pe planul doi, iar importanţa 

„avantajelor competitive” se reduce rapid. În prim                       

plan se plasează soft-infrastructura (generarea,                               

dezvoltarea, diseminarea informaţiei şi cunoştinţelor), 

precum şi servis-infrastructura (instruirea, ocrotirea sănătăţii 

şi a mediului ambiant), orientate spre dezvoltarea factorului 

principal al succesului concurenţial al ţării – factorul uman. 

În cadrul economiei mondiale, cu interdependenţele sale 

crescânde, ţările beneficiază de avantajele lor comparative 

pentru atragerea investiţiilor, încurajarea exportului şi, pe 

această bază, stimulează creşterea economică.               

Motoarele competitivităţii unei ţări sunt ştiinţa,            

tehnologiile, antreprenoriatul, finanţele, logistica şi 

învăţământul. 

Acutizarea concurenţei mondiale în ultima pătrime a 

sec. XX a fost cauzată de schimbările în caracterul luptei 

concurenţiale, generate de dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi 

ritmurile accelerate ale globalizării. În acelaşi timp, la 

debutul anilor ’80 ai sec. XX, în centrul atenţiei se plasează 

competitivitatea companiilor. 

Michael Porter este fondatorul general recunoscut al unei 

noi teorii conceptuale a avantajului concurenţial al ţărilor. 

El delimitează ca factori determinanţi ai competitivitaţii 

economiei naţionale contemporane, pe de o parte, 

„calitatea” producătorilor naţionali, iar pe de altă parte, 

calitatea mediului politico-economic al anumitei ţări, ce 

creează cele mai prielnice condiţii pentru dezvoltarea 

firmelor şi întreprinderilor pe piaţa internă şi pieţele 

mondiale. 

În anii ’90 ai sec. XX, cercetătorii atribuie o mare 

importanţă structurii industriale a statului. Într-un plan mai 

larg, este vorba de cultura economică a ţării date. Toate 

ţările-lideri, care au obţinut cei mai înalţi indicatori ai PIB-

ului per capita şi cele mai competitive în perioada 

postindustrială, posedă următoarele institute politico-

economice principale: economie deschisă de piaţă, 

predominarea proprietăţii private protejate dur, aparat de stat 

eficient şi controlat de contribuabili, companii şi instituţii 

financiare publice şi transparente etc. În definitiv, acestea 

motivează pozitiv antreprenoriatul, inovaţiile, economiile şi 

investiţiile. 

Competitiveness Index" (the Index of global competitiveness 

– a total of 9 components) and IIDM experts have formulated 

several so-called golden rules of competition. 

Technological and informational revolutions, as well as 

the globalization, dictate the shift of competitiveness 

paradigm. Traditional infrastructure of developed countries 

gradually passes on the second place. In the foreground is 

placed soft infrastructure (generation, development, 

dissemination of information and knowledge) and the 

service-infrastructure (education, health, environment), 

aimed to develop the main factor for the success of the 

country’s competitiveness – the human factor. 

In the global economy, with its growing interdependence, 

countries benefit from their comparative advantages to 

attract investment, encourage exports and, on this basis, 

stimulate economic growth. The engines of a country 

competitiveness are science, technology, entrepreneurship, 

finance, logistics and education. 

Deepening the global competition in the last quarter of 

the XX century was caused by the changes in the character 

of competitive struggle, generated by the scientific and 

technical development and the accelerated pace of 

globalization. Meanwhile, at the beginning of the 80s of XX 

century, the focus is placed on competitiveness of companies. 

Michael Porter is generally recognized the founder of a 

new conceptual theory of competitive advantage of countries. 

He defines as determinants factors of contemporary national 

economic competitiveness, on the one hand, the "quality" of 

domestic producers, on the other hand, the quality of 

political-economic environment of certain countries, which 

creates the most favorable conditions for market 

development and business firms domestic and world markets. 

In the 90's of XX century researchers give great 

importance to the industrial structure of the state. In a 

broader sense, it is the country’s economic culture. All 

countries-leaders who have achieved the highest indicators of 

GDP per capita in the most competitive post-industrial 

period, have the following political and economic 

institutions: open market economy, the prevalence of private 

property protected tough, efficient state bodies, controlled of 

state taxpayers, transparent businesses and public financial 

institutions, etc. Ultimately, it motivates positive the 

entrepreneurship, innovation, savings and investments. 
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Abordarea sinergetică este evidentă mai ales în 

domeniul de evaluare a proprietăţii imobiliare. Elementele 

constitutive materiale şi juridice ale proprietăţii imobiliare, 

multiplele componente ale  acestor obiecte presupun 

apariţia unor noi calităţi (creşterea valorii) ale bunului 

imobil unic. Se propune de analizat sinergia de diferite 

niveluri în determinarea valorii bunurilor imobile, cu 

includerea principiului de sinergie într-un set de principii 

de determinare a valorii proprietăţii. 
Cuvinte cheie: abordare sinergetică, teoria evaluării, 

proprietate imobiliară, valoarea sinergiei, echilibrul 

economic economia neechilibrată, principiul de sinergie, 

bun imobiliar unic. 
 

Synergetic approach is especially evident in the area of 

real estate valuation. Constituents and legal and                 

material elements of the real estate, many components of 

these objects imply the emergence of new qualities                    

(high value) of the unique real estate. It is proposed to 

analyze the synergy of different levels in determining the 

value of real estate, with the inclusion of the principle of 

synergy in a set of principles for determining the property 

value. 

Keywords: synergetic approach, evaluation theory,              

real estate, the synergy value, economic balance, 

unbalanced economy, the principle of synergy, unique real 

estate. 
 

Introducere. Teoria evaluării patrimoniului, formată pe 

parcursul secolului XX, în prezent, se află la o etapă critică. 

Noţiunile de bază, principiile, abordările teoriei evaluării nu 

corespund întotdeauna situaţiei reale de pe piaţa imobiliară, 

ceea ce duce la rezultate incorecte  în determinarea valorii. 

Tranziţia la o nouă paradigmă a economiei,  bazată pe 

teoria auto-organizării, a laureatului Premiului Nobel I.R. 

Prigojin şi pe teoria sinergiei, creată de H. Haken, de 

asemenea, necesită o revizuire a noţiunilor de bază şi a 

abordărilor privind determinarea valorii patrimoniului. 

Cercetând sistemele complexe deschise, în care poate fi 

inclusă şi  economia,  H. Haken defineşte sinergia astfel: 

„Ea studiază sistemele, care, prin auto-organizare, pot 

forma structuri spaţiale, temporale sau funcţionale. Atenţia 

principală în sinergie este acordată modificărilor calitative 

macroscopice, însoţite de apariţia unor noi structuri”                 

[6, p.32]. 

Sinergetica, în general, este studiată ca o teorie de 

apariţie a unor calităţi noi la macronivel. În ultimele 

decenii, au apărut o serie de studii în domeniul economiei 

sinergice, în unele ţări s-au format vaste şcoli ştiinţifice. 

Cea mai mare contribuţie la dezvoltarea ideilor economiei 

neliniare au avut-o: W-B.Zang, J. Foster, K.Dopfer, 

B.Kuznetsov, V. Nusratulin, O.Sukharev, V.Asaul, 

V.Kardash şi alţii. 

Teoria pieţei sinergică se  dezvoltă în economia 

ştiinţifică actuală, pentru care se modifică conceptul de: 

„echilibru” (echilibru pe termen mediu şi lung de pe pieţele 

de capital, a inovaţiilor, produselor etc.); „auto-

reglementare” (pieţele actuale nu dispun de acest 

mecanism); „legile cererii şi ofertei” (cererea determină 

oferta doar la nivel local, la intervale scurte de timp; în 

perioadele de lungă durata – oferta produselor noi creează 

cererea) etc. [3, p.33]. În continuare vom analiza cum se 

manifestă ideile principale ale abordării sinergice în teoria 

evaluării proprietăţii imobiliare. 

Conţinutul de baza. Piaţa imobiliară, chiar şi din 

punctul de vedere al economiei neoclasice, nu poate fi 

Introduction. Real estate valuation theory, formed 

during the twentieth century, now, is at a critical stage. 

Basic concepts, principles, theory evaluation approaches do 

not always match the actual situation in the housing market, 

which leads to incorrect results in valuations. Transition to 

a new economic paradigm based on self-organization 

theory, of the Nobel Laureate I.R. Prigojin and on the 

synergy theory, created by H. Haken also requires a review 

of basic concepts and approaches for determining the 

property value. 

Studying the complex open systems, in which 

economics may be also included, H. Haken defines synergy 

as: "It studies the system, which through self-organization 

can form spatial, temporal or functional structures. Main 

attention in synergy is paid to qualitative macroscopic 

changes, accompanied by the emergence of new structures” 

[6, p.32]. 

Synergetics is generally studied as a theory of 

emergence of new qualities at the macro level. In                      

recent decades, several studies have appeared in               

economics synergistic area, extensive scientific schools 

have been formed in some countries. The largest 

contribution to the development of nonlinear economic 

ideas has had: W-B.Zang, J. Foster, K.Dopfer, 

B.Kuznetsov, V. Nusratulin, O.Sukharev, V.Asaul, 

V.Kardash and others. 

Synergistic market theory develops in current scientific 

economy, because there is modified the concept of 

"balance" (medium and long-term balance from the capital 

markets, of innovations, products, etc.); "self-regulation" 

(current markets do not have this mechanism); "the laws of 

supply and demand" (demand determines supply only at the 

local level, at short intervals of time; in the long periods of 

time - offer of new products creates demand) etc. [3, p.33]. 

Next, we will analyze how the main ideas of synergetic 

approach in the theory of property valuation are   

manifested. 

Basic content. Real estate market, even from the point 
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cercetată ca eficientă datorită particularităţilor obiectului de 

cumpărare-vânzare pe această piaţă: unicitatea, valoarea 

înaltă,  legătura continuă cu locaţia, lichiditatea redusă, 

continuitatea creării bunului imobil etc. Beneficiile 

potenţiale sunt formate la acei cumpărători, care "...au 

acces la un nivel excelent de informare, posedă calificări 

înalte analitice şi posibilităţi de a lucra cu agenţii de 

anvergură şi notari calificaţi, capabili de a încheia  rapid 

tranzacţii şi a obţine acces la consultanţă (recomandări) 

fiscală calitativă” [4, p.227]. Piaţa reală neechilibrată, în 

mare măsură deţine caracteristicile unei pieţe sinergice, 

evidenţiată anterior, necesită dezvoltarea noilor concepte de 

evaluare a proprietăţii. 

Teoria clasică a valorii, analizând procesul de formare a 

bunului, evidenţiază trei factori de bază de producţie – 

munca, capitalul şi pământul. Teoria echilibrului economic, 

în calitate de factori de producere, studiază, de asemenea, 

progresul tehnologico-ştiinţific şi inteligenţa societăţii. În 

acest caz, fluxurile de energie, informaţii şi cheltuielile 

materiale, după crearea unui bun, depăşesc costurile totale 

ale factorilor de producere pentru crearea acestui bun (Fig. 

1). Valoarea bunului (V), cu condiţia că acesta va deţine 

proprietăţi de raritate, utilitate şi capacitatea înstrăinării (cu 

transmitere juridică) va fi mai mare decât valoarea totală a 

costurilor (C) pentru crearea acestuia. Diferenţa dintre 

aceşti indicatori (ΔV), privită ca profit de la crearea noului 

bun, poate fi considerată ca valoarea sinergiei, care apare la 

asocierea tuturor factorilor de producere şi apariţia unor noi 

calităţi şi caracteristici ale bunului creat. 

of view of neoclassical economics can not be investigated 

as effective given the features of object of sale-purchase in 

this market: uniqueness, high value, continuous connection 

with location, low liquidity, continuity of creating real 

estate, etc. The potential benefits are formed at those buyers 

who "...have access to an excellent level of information, 

have high analytical skills and opportunities to work with 

major agencies and skilled notaries, able to quickly close 

deals and get access to qualitative tax advice 

(recommendations) "[4, p.227]. Unbalanced real market 

largely has characteristics of a synergistic market, outlined 

above, requires the development of new concepts of 

valuation of the property. 

Classical theory of value, considering the                     

formation process of good, highlights three basic factors of 

production - labor, capital and land. Economic equilibrium 

theory, as factors of production, also studies technological 

and scientific progress and intelligence of the society. In 

this case, the flows of energy, information and material 

costs, after creating a good, exceed the total costs of factors 

of production to create this good (Fig. 1). The value of the 

(V) good, with the condition that it will hold rarity 

properties, utility and disposal capacity (with legal 

transmition) will be higher than the total value of costs (C) 

for its creation. The difference between these indicators 

(ΔV), regarded as a profit from the creation of                      

new good can be considered as synergy value, which occurs 

at the combination of all factors of production and the 

emergence of new qualities and characteristics of the 

created good. 

 
Fig. 1. Sistemul deschis de creare a bunului / Fig. 1. Open system of goods creation 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 
 

Teoria evaluării patrimoniului în condiţiile echilibrului 

economic este la începutul cercetării. În ediţiile recente               

ale Standardelor Internaţionale de Evaluare (SIE) din anii 

2009 şi 2011, printre bazele non-piaţă de evaluare este 

indicată valoarea sinergiei ca un elementul suplimentar al 

valorii, creat prin combinarea a două sau mai multor                  

active sau drepturi, în urma căreia valoarea dreptului 

combinat  este mai mare decât suma valorilor separate [1, 

p.24]. Cu toate acestea, până în prezent, nu există 

comentarii cu privire la conţinutul şi aplicarea acestei 

valori. 

The theory of real estate valuation in conditions of 

economic equilibrium is at the beginning of the research. In 

the recent editions of the International Valuation Standards 

(IVS) in the years 2009-2011, among the non-market 

valuation basis, the value of synergy is indicated                           

as an additional element of value created by                     

combining two or more assets or rights, from which the 

amount of the combined right is greater than the amount of 

separate values [1, p.24]. However, to date, there                          

are no comments on the content and application of this 

value. 
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În opinia noastră, abordarea sinergică privind evaluarea 

valorii bunurilor imobile poate fi aplicată mult mai larg decât 

se precizează în Standardele Internaţionale de Evaluare. 

Principiile sinergiei se manifestă deja în însăşi natura 

obiectului de evaluare. Este necesar de atras atenţia asupra 

noţiunilor de ”bun imobil” şi „proprietate imobiliară”. 

Următoarea definiţie a bunului imobil este general acceptată. 

La categoria bunurilor imobile sunt raportate terenurile şi 

toate îmbunătăţirile existente, a căror deplasare nu este 

posibilă fără a cauza prejudicii considerabile destinaţiei lor. 

De obicei, bunurile imobile reprezintă diferite combinaţii de 

elemente: lotul de pământ fără construcţii (teren viran), teren 

cu unele îmbunătăţiri (pregătit pentru construcţie), teren cu 

una sau mai multe clădiri şi edificii (construcţii) etc. 

Proprietatea imobiliară (bunurile imobile) reprezintă 

interesele şi beneficiile referitor la drepturile patrimoniale 

asupra bunurilor imobile şi, prin urmare, nu este un concept 

material. Prin intermediul evaluării este determinată 

valoarea proprietăţii imobiliară, care reprezintă valoarea 

drepturilor patrimoniale asupra unui bun imobil anumit. 

Astfel, valoarea bunurilor imobile poate fi determinată 

numai dacă sunt cunoscute drepturile patrimoniale, precum 

şi grevarea acestora asupra proprietăţii. Teoretic, valoarea 

unui bun imobil unic (V biu), care constă din teren şi 

îmbunătăţirile acestuia, aflat în proprietate şi presupus 

înstrăinării, poate fi definită prin formula: 

In our opinion, synergistic approach for assessing the 

value of real estate can be applied more broadly than there 

is specified in the International Valuation Standards. 

Principles of synergy are already manifested in the nature 

of the object of valuation. It should be pointed out on the 

notions of "real estate" and "real estate property". The 

following definition of real estate is generally accepted. In 

the category of real estate are reported land and all existing 

improvements, whose removal is not possible without 

causing considerable damage to their destination. Usually, 

real estate represents different combinations of elements: 

lot of land without buildings (vacant land), land with some 

improvements (ready for construction), land with one or 

more buildings and structures (buildings) etc. 

Property (real estate property) represents the interests 

and benefits regarding the economic rights on                    

immovable properties and therefore is not a material 

concept. Through the valuation, the value of real estate 

property is determined, which represents the value of 

property rights on a particular property. Thus, the value of 

real estate can only be determined if there are known the 

property rights and their encumbrance on the property. 

Theoretically, the value of an unique real estate property (V 

biu), consisting of land and its improvements, being in 

ownership and supposed to alienation, can be defined by 

the formula: 

V biu   =  V t +  V с.1 + Vс.2 +…+ V с.n  ± V sin.I                                        (1) 

unde, 

V t – valoarea terenului, fără construcţii şi alte 

îmbunătăţiri; 

V с.1, V с.2, …..VС с.n – valoarea construcţiei 

(edificiului), amplasată  pe teren; 

n – numărul construcţiilor (edificiilor) de pe teren; 

V sin.I – valoarea sinergiei primului nivel, care 

reprezintă un element suplimentar al valorii şi rezultă din 

prezenţa îmbunătăţirilor pe teren. În acest sens, sinergia 

este cercetată  ca apariţia unei noi proprietăţi a  bunului 

imobil unic, având structură complexă. 

Valoarea sinergiei poate fi atât pozitivă, cât şi negativă, 

în funcţie de factorii interni, care reflectă caracteristicile 

bunului imobil, precum şi de factorii externi (economici, 

sociali, administrativi, juridici şi naturali). 

Standardele Internaţionale de Evaluare  2011 studiază 

un alt fel de sinergie (îl vom numi al doilea nivel de 

sinergie (V sin II)), care apare la asocierea a două sau mai 

multe bunuri imobile separate. În general, valoarea bunului 

imobil combinat este determinată prin formula: 

where 

V t - value of land without buildings and other 

improvements; 

V с.1, V с.2, …..VС с.n - value of construction 

(building), located on the ground; 

n - number of construction (buildings) on the land; 

V sin.I - synergy value at the first level, which is an 

additional element of value and is a result from the 

presence of land improvements. In this respect, synergy is 

studied as the emergence of a new unique real estate 

property with a complex structure. 

Synergy value can be both positive and negative, 

depending on internal factors that reflect the characteristics 

of the real estate, as well as on external factors (economic, 

social, administrative, legal and natural). 

International Valuation Standards 2011 study another 

kind of synergy (we will call it the second level of synergy 

(V sin II)), which occurs at the combination of two or more 

separate real estate properties. Generally, the value of the 

combined real estate is determined by the formula: 

V biuu  = V biu 1 + V biu 2 + … + Vbiu m – C t  ± V sin II                                       (2) 

unde: V biuu – valoarea  bunului imobil, după 

combinarea bunurilor separate; 

V biu1, V biu2, ..., V biu m – valoarea bunurilor imobile  

separate  până la combinarea lor; 

m – numărul bunuri imobile supuse combinări; 

C t – costuri de tranzacţie. 

Costurile de tranzacţie trebui luate în considerare, 

deoarece în condiţiile pieţei imobiliare  neechilibrate, 

cheltuielile pentru obţinerea informaţiilor necesare, 

pregătirea şi încheierea tranzacţiei reprezintă o sumă 

where: V biuu - real estate value after combining 

separate goods; 

V biu1, V biu2, ..., V biu m  - the value of real estate 

separated untill their combination; 

m - number of real estate goods subjects to 

combination; 

C t - transaction costs. 

Transaction costs must be taken into account,                            

as in unbalanced real estate market conditions, the                       

costs for obtaining the necessary information, preparation 

and dealing with a transaction represents a significant 
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semnificativă. Analiza tranzacţiilor, efectuate pe piaţa 

imobiliară, permite evidenţierea următoarelor costuri de 

tranzacţie: costurile pentru studierea pieţei şi a potenţialilor 

cumpărători, costurile pentru negocieri, costurile pentru 

achiziţionarea bunurilor imobile (inclusiv taxele de stat şi 

comisioanele notariale, impozitul pe venit, obţinut din 

vânzarea bunurilor imobile), cheltuielile pentru 

înregistrarea dreptului de proprietate asupra imobilului, 

costuri pentru comportamentul oportunist. 

La combinarea câtorva bunuri imobile se creează un nou 

bun, preţiozitatea căruia, pentru cumpărător, depăşeşte 

valoarea totală a bunurilor imobile separate supuse 

combinării. Prin urmare, valoarea sinergiei trebuie să 

depăşească valoarea costurilor de tranzacţie. Un exemplu 

vizibil este consolidarea terenurilor cu destinaţie agricolă, 

desfăşurată în Republica Moldova, când valoarea terenului 

(câmpului) combinat depăşeşte valoarea totală a terenurilor 

separate  de până la asociere. 

Astfel, la stabilirea valorii bunului imobil  este posibilă 

şi determinarea valorii sinergiei. La evaluarea valorii unui 

bun imobil unic, reieşind din componentele sale (teren şi 

îmbunătăţiri), se relevă nivelul I-i de sinergie – sinergia de 

coerenţă, care constă în apariţia unor noi caracteristici ale 

bunului unic, care nu sunt deţinute de către celelalte 

componente, care alcătuiesc acest bun. La evaluarea 

bunului imobil, format prin combinarea bunurilor imobile 

separate, apare nivelul II al sinergiei – sinergia de extindere, 

care constă din apariţia unor noi proprietăţi a bunului 

imobil combinat datorită creşterii dimensiunilor sale. 

Pentru fundamentarea metodologică a noţiunii de 

"valoare sinergică",  este necesar de a  cerceta principiile de 

evaluare, care sunt "...un sistem de opinii cu privire la bunul 

de evaluare, care reflectă modelele precedente de observare 

a comportamentului economic al participanţilor la 

tranzacţiile privind bunurile imobile" [5, p. 12]. Utilizate în 

teoria neoclasică de evaluare, principiile sunt divizate în 

următoarele grupe: principii care reflectă punctul de vedere 

al utilizatorului; principii care reflectă punctul de vedere al 

pieţei; principiile care reflectă relaţia dintre componentele 

materiale ale bunului; şi principiul celei mai bune şi 

eficiente utilizări. Toate principiile  sunt bazate pe noţiunea 

de cumpărător raţional, preţ de echilibru şi piaţă eficienţă. 

Prin urmare, la formarea unei noi paradigme a economiei, 

nu toate principiile se vor aplica în determinarea valorii 

bunurilor, fiindcă esenţa sau importanţa acestora în 

condiţiile noi este inegală. Dat fiind faptul, că analiza şi 

identificarea rolului fiecăruia dintre principiile de evaluare 

în condiţiile echilibrului economic nu este subiectul acestui 

articol, ne vom concentra asupra necesităţii de a include în 

grupul de principii, care reflectă relaţia dintre componentele 

materiale ale bunului, a unui nou principiu – principiul de 

sinergie. Acest principiu oglindeşte formarea  valorii 

bunurilor  imobile cu  multe componente, în cazul în care, 

de exemplu, pe teren sunt  amplasate câteva clădiri sau 

edificii. În acest caz, valoarea bunului imobil unic se va 

forma nu drept suma a valorii terenului şi a tuturor 

îmbunătăţirilor separate, dar ca dependenţa non-lineară. 

Principiul sinergiei poate fi aplicat, de asemenea, în cazul 

determinării valorii bunului imobil, format prin combinarea 

amount. Analysis of transactions carried out on the real 

estate market, illustrates the following transaction costs: 

costs for studying the market and potential buyers, 

negotiating costs, costs for the purchase of real estate 

(including state fees and notary fees, tax on income                  

from sale of real estate goods), the cost to register the 

ownership on the real estate, costs for opportunistic 

behavior. 

When combining several real estates, a new                            

good is created, whose preciousness, for the buyer, exceeds 

the total value of separated properties subjects to 

combining. Therefore, the synergy value must exceed                  

the transaction costs. A visible example is the      

consolidation of agricultural lands held in the Republic of 

Moldova, when the value of the combined land                   

(field) exceeds the total value of separated lands till 

association. 

Thus, in determining the value of the real estate it is 

possible also to determine the value of synergy. In 

assessing the value of a unique property, based on its 

components (land and improvements) there is revealed the 

first level of synergy - synergy of coherence, which is the 

emergence of new unique features of the property, not 

owned by the other components, which make up this                

good. In assessing the real estate, formed by combining 

separate real estate, the second level of synergy occurs - 

expansion synergy, which consists of the emergence                 

of new real estate properties combined due to             

increasing its size. 

For methodological foundation of the concept of 

"synergy value", it is necessary to investigate the valuation 

principles that are "... a system of views on common 

assessment that reflects previous observation models of 

economic behavior of participants in transactions on 

immovable property" [5, p. 12]. Being used in the 

neoclassical theory of valuation, principles are divided into 

the following groups: principles that reflect the user's point 

of view; principles which reflect market’s point of view; 

principles reflecting the relationship between the material 

components of goods; and the principle of the best and 

efficient use. All principles are based on the notion of 

rational buyer, the equilibrium price and market efficiency. 

Therefore, in the formation of a new economic paradigm, 

not all principles will be applied in determining the value 

of the goods, because the essence or importance in the new 

conditions is uneven. Given that analyze and identification 

of the role of each of the valuation principles in economic 

equilibrium conditions is the subject of this article, we will 

focus on the need to include in the group of principles that 

reflects the relationship between the material components 

of the good, a new principle - the principle of synergy. This 

principle reflects the formation of the real estate value with 

many components, where, for example, a few buildings are 

located on the land. In this case, the property value will be 

formed not only as the sum of the value of all land and 

improvements separately, but as a non-linear dependence. 

Synergy principle can be applied also for determining the 

value of property, made by combining two or more 

separate real estate properties. 

Applying these provisions in evaluation practice, we 
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a două sau mai multe bunuri imobile separate. 

Transpunând aceste dispoziţii în practica de evaluare,  

trebuie să analizăm aplicarea unor abordări, general 

acceptate, privind determinarea valorii proprietăţii. 
Cercetând  abordările evaluării prin cost, prin venit şi 

comparativă (prin piaţă), se poate observa că doar 

abordarea prin cost reflectă suma valorilor componentelor 

bunului imobil unic. Celelalte abordări permit determinarea 

valorii bunului unic, ţinând cont de valoarea  sinergiei. 

Abordarea comparativă reflectă punctul de vedere al pieţei 

(opinia generală a vânzătorilor şi cumpărătorilor) privind 

valoarea bunului, iar abordarea prin venit – opinia 

cumpărătorilor cu privire la veniturile viitoare asociate cu 

utilizarea bunului imobil. 

Determinarea cantitativă a valorii sinergiei reprezintă o 

problema separată destul de complexă. Cercetând sinergia 

drept element suplimentar al valorii, care rezultă din 

prezenţa unei structuri cu multe componente ale bunului 

imobil, este posibil de a determina efectul de la complexul 

"teren + construcţie (ţinând cont de utilizare) + amplasarea" 

[2]. Autorii metodei au propus un algoritm de calcul al 

sinergiei şi repartizarea acesteia între valoarea terenului şi 

valoarea construcţiei (o anumită destinaţie comercială). Prin 

aplicarea metodei de extragere pentru determinare valorii, 

se poate concluziona, că toate terenurile, folosite pentru 

construcţie, posedă sinergie. Valoarea sinergiei depinde de 

modul de utilizare a construcţiei, amplasată pe teren, de 

mediul extern, precum şi de starea pieţei. Valoarea sinergiei 

poate fi determinată şi prin altă metodă – drept diferenţa 

dintre valorile bunului imobil unic, determinate prin  

abordarea comparativă şi prin  cost. 

Concluzii: Abordarea sinergetică poate fi utilizată 

complet la studierea pieţei imobile, care posedă permanent 

proprietăţi de neechilibrată, ineficientă, lipsă de transparenţă. 

Abordarea sinergică şi teoria autoorganizării sistemelor pot fi 

aplicate în teoria evaluării bunurilor imobile. La determinarea 

valorii unui bun imobil unic, reieşind din componentele sale 

(teren şi îmbunătăţiri), se evidenţiază sinergia de coerenţă, 

care constă în apariţia noilor caracteristici ale bunului unic, 

care nu sunt deţinute de către oricare dintre componentele ce 

alcătuiesc acest bun. La  evaluarea valorii bunului imobil, 

format prin fuziunea bunuri imobile separate, apare sinergia 

de extindere, care constă în crearea unor noi proprietăţi ale 

bunului datorită creşterii dimensiunilor sale. 

Sinergia este comună tuturor bunurilor imobile, de aceea 

în componenţa  principiilor de evaluarea se propune de a 

include principiul sinergiei. Acest fapt corespunde ideilor 

Standardelor Internaţionale de Evaluare 2011, care, pe 

lângă  bazele de evaluare non-piaţă, prevăd  şi valoarea 

sinergetică a bunurilor. 

should consider applying some approaches, generally 

accepted for determining the property value. Researching 

valuation approaches through the cost, the income and 

comparative (through market), it can be seen that only cost 

approach reflects the sum of the components of the unique 

real estate. Other approaches allow determining the value 

of the unique property, taking into account the                         

synergy value. Comparative approach reflects the view of 

the market (the general opinion of sellers and buyers)                        

on good’s value and income approach – buyer’s opinion on 

future revenues associated with the use of the real                

estate. 

Quantitative determination of synergy value is a 

separate issue and rather complex. Researching synergy as 

an additional element of value, that arises from the 

presence of a structure with many components of real 

estate, it is possible to determine the effect of the                      

complex "land + construction (taking into account the use) 

+ location" [2]. The authors of the method proposed                      

an algorithm to calculate the synergy and its distribution 

between land value and building value (some for 

commercial purposes). By applying the extraction method 

for determination of value, it can be concluded that                            

all land used for construction, have synergy. Synergy value 

depends on the use of the building, located on the ground, 

the external environment and the state of the                           

market. Synergy value can be determined by another 

method - as the difference between the property                     

values determined by the comparative approach                            

and cost. 

Conclusions: The synergistic approach can be used to 

study the complete property market, which has 

permanently unbalanced and lack of transparency 

properties. Synergistic approach and the theory of self-

organization of systems theory can be applied in assessing 

real estate. In determining the value of an unique property, 

based on its components (land and improvements), there is 

highlighted the synergy of coherence, which is the 

appearance of new features of the unique property, not 

owned by any of the components that make up this good. In 

assessing the value of the real estate, formed by the merger 

of separate real property, expansion synergy occurs, which 

is creating new properties due to increasing its size 

property. 

Synergy is common to all real estate properties, so the 

in the composition of the evaluation of principles is 

proposed to include the principle of synergy. This fact 

corresponds to ideas of the International Valuation 

Standards 2011, which in addition to non-market valuation 

bases provide synergetic value of goods. 
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The world (global) financial market is designated for 

the exchange of capital and credit, including currency and 

foreign exchange markets. Ensuring freedom of movement 

of capital internationally, it is an important condition for 

the functioning of the world economy. The world (global) 

financial market is a system of relations of supply and 

demand on the financial capital, which operates in the 

international arena as the purchase and payment facilities, 

credit, investment resources. This article is concerned to 

demonstrate main directions and tendencies of development 

of global financial market. 

The world (global) financial market is designated                    

for the exchange of capital and credit, including currency 

and foreign exchange markets. Ensuring freedom of 

movement of capital internationally, it is an important 

condition for the functioning of the world economy.                

The world (global) financial market is a system of 

relations of supply and demand on the financial capital, 

which operates in the international arena as the purchase 

and payment facilities, credit, investment resources. This 

article is concerned to demonstrate main directions and 

tendencies of development of global financial market. 

Cuvinte cheie: piaţa financiară, tendinţă, capital 

bănesc. 

 

Keywords: financial market, trend, money            

among. 

 

Introducere. Piaţa financiară mondială (globală) poate 

fi definită ca totalitatea pieţelor naţionale şi internaţionale, 

care asigură direcţionarea, acumularea şi redistribuirea 

capitalului bănesc între subiectele pieţei prin intermediul 

instituţiilor bancare şi a altor instituţii financiare în scopul 

reproducerii şi obţinerii raportului normal între cerere şi 

ofertă la capital [12]. 

Conţinutul de bază. Dimensionarea pieţei financiare 

mondiale este o sarcină complicată, însă, în acest scop, pot 

fi folosite rezultatele unor cercetări, cum ar fi cele efectuate 

de McKinsey Global Institute. 

În conformitate cu acestea, poate fi distinsă tendinţa 

evidentă de extindere a pieţei financiare globale (figura 1). 

Astfel, în anul 2010, a fost atins nivelul maxim din 

perioada anilor 1990-2010, volumul pieţei nominalizate a 

crescut cu 158 trln. USD sau 292,6%.  Însă această creştere 

nu a fost uniformă. În timpul crizei financiare internaţionale 

recente a avut loc o reducere esenţială de la 202 trln. la 175 

trln. USD, în anul 2007 sau cu 13,4%. 

Introduction. World (global) financial market can be 

defined as the totality of national and international 

markets, providing targeting, capital accumulation and 

redistribution of money among the subjects of the market 

through banking institutions and other financial 

institutions in order to reproduce and to obtain normal 

ratio between supply and demand of the capital [12]. 

The basic content. Sizing the global financial market 

is a complicated task, but can be used for this purpose 

research results, such as those conducted by McKinsey 

Global Institute. 

According to them, can be distinguished trend 

towards widening global financial market (Figure 1). 

Thus, 2010 was peaked during the years 1990-2010, 

the market volume grew mentioned $158 trillion or 

292.6%. But this increase was not uniform. During the 

recent global financial crisis has been an essential 

reduction of the $202 trillion in 2007 to $175 trillion in 

2007 or by 13.4%. 

  

                                                                                                                         
Fig. 1. Dinamica volumului total al pieţei financiare globale (trln. USD) /  

Fig. 1. The dynamics of the total volume of global financial market (trill. USD) 

Sursa/ Source: [1] /[1]. 

 

În acelaşi timp, trebuie de remarcat faptul, că în 

perioada anilor 1990-1999, ritmul mediu de creştere a pieţei 

At the same time, it should be noted that in the                     

period 1990-1999 the average growth rate was 7.2%                        
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a constituit 7,2%, iar în perioada 2000-2010, acesta s-a 

redus până la 5,6%. 

De asemenea, merită atenţie faptul, că în ultima 

perioadă anilor 2000-2001 ritmurile de creştere a pieţelor 

naţionale în ţările în curs de dezvoltare au fost cu mult mai 

înalte faţă de ţările industrial dezvoltate. Cele mai înalte 

ritmuri de creştere a pieţelor de capital au fost înregistrate 

în India (în mediu 23% anual) şi China (20,8%), în timp ce, 

în SUA acest indicator a constituit 5,2%, iar în Japonia - 

2,4% [12]. 

Prezintă interes şi analiza pe segmentele pieţei 

nominalizate. 

Astfel, pe piaţa mondială a acţiunilor (care în anul 

2010 a constituit 25,5% din volumul total al pieţei) se 

manifestă procese asemănătoare (figura 2), însă aceasta se 

manifestă ca una mai volatilă. 

În perioada anilor 1990-2007 a avut loc o creştere 

neîntreruptă de la 11 tril. la 65 trln. USD, adică în mărime 

de 54 trln. USD sau de 4,9 ori. După aceasta a urmat o 

cădere la nivelul de 34 trln. USD sau cu 52,3%. Spre anul 

2010 piaţa s-a mărit cu 20 trln. USD, însă după unele 

estimări în anul 2011 ea s-a redus până la 46 trln. USD. În 

perioada 1990-1999 ritmul mediu anual de creştere a pieţei 

mondiale a acţiunilor a constituit 8,1%, iar în perioada 

2000-2010 acesta s-a mărit până la 11,8%. 

of the market, and during 2000-2010 it was reduced to 

5.6%. 

Also worth noting the fact that in the last                             

period 2000-2001, the growth rates of domestic                           

markets in developing countries are much higher               

compared to industrialized countries. The highest                 

growth rates were recorded capital markets in India                      

(on average 23% annually) and China (20.8%),                  

while in the US this indicator was 5.2% and in Japan - 

2.4% [12]. 

Is interesting the analyze of mentioned market 

segments. 

Thus, on the global stock market (which in 2010 

accounted for 25.5% of total market) similar                   

processes occur (Figure 2), but it is manifested as one 

volatile.  

During 1990-2007 there was a continuous                    

increase from $ 11 trill. from $ 65 trill., ie in the                      

amount of $ 54 trill. or 4.9 times. After this was followed 

a fall at the level of $ 34 trill. or 52.3%. For the                          

year 2010 the market increased by $ 20 trill., But by some 

estimates in 2011 it dropped to $ 46 trill. In the period 

1990-1999 the average annual increase in global              

market share was 8.1% and in 2000-2010 it increased             

to 11.8%. 

 
Fig. 2. Dinamica volumului capitalizării pieţei mondiale de acţiuni (trln. USD) /  

Fig. 2. The dynamic of global stock market capitalization volume (trill. USD) 

Sursa/ Source: [1] /[1]. 

 

Un alt sector specific al pieţei financiare internaţionale îl 

constituie segmentul obligaţiunilor (figura 3). 

Another specific area of international financial market 

is the bond segment  (Figure 3). 

 
Fig. 3. Dinamica volumului capitalizării pieţei mondiale de obligaţiuni (trln. USD)/ 

Fig. 3. The dynamic of global bonds market capitalization volume (trill. USD) 

Sursa/ Source: [1] /[1].  

El este format din subsegmentul valorilor mobiliare de de 

stat (care în anul 2010 a constituit 19,3% din volumul total al 

pieţei), cel al obligaţiunilor instituţiilor financiare (19,8%) şi 

cel al obligaţiunilor companiilor nefinanciare (4,7%). 

This subsegment consists of government                      

securities (which in 2010 accounted for 19.3%                        

of total market), the financial institutions bonds                         

19.8%) and the non-financial corporate bonds                      
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Astfel, în perioada anilor 1990-2010, valoarea totală a 

valorilor mobiliare de stat în circulaţie a crescut de la 9 trln. 

până la 49 trln. USD, adică cu 40 trln. USD sau de 5,4 ori. 

Ritmul mediu anual de creştere a acestui sector în perioada 

1990-1999 a constituit 7,8%, iar în perioada 2000-2010 acesta 

s-a mărit până la 11,9%. 

În aceeaşi perioadă piaţa obligaţiunilor instituţiilor 

financiare în circulaţie a crescut de la 8 trln. până la 42 trln. 

USD, adică cu 34 trln. USD sau de 5,3 ori. Ritmul mediu anual 

de creştere în perioada 1990-1999 a constituit 9,5%, iar în 

perioada 2000-2010 acesta a avut mărime negativă (-3,3%).  

Piaţa obligaţiunilor companiilor nefinanciare în circulaţie a 

crescut de la 3 trln. până la 10 trln. USD, adică cu 7 trln. USD 

sau de 3,3 ori.  

O parte esenţială a pieţei financiare mondiale (23,1%) o 

constituie cea a creditelor (figura 4). 

(4.7%). 

Thus in the period 1990-2010 the total value of 

govenment securities outstanding increased from $ 9 trill. 

up to $ 49 trill., ie $ 40 trill. or 5.4 times. Average annual 

growth rate of this sector was 7.8% during 1990-1999 and 

during 2000-2010 it increased to 11.9%. 

During the same period outstanding bond market 

financial institutions increased from $ 8 trill. up to $ 42 

trill., ie $ 34 trill. or 5.3 times. Average annual growth 

rate during 1990-1999 was 9.5% and in 2000-2010 it was 

largest negative (-3.3%). 

Outstanding non-financial corporate bond market 

increased from $ 3 trill. up to $ 10 trill., ie $ 7 trill. or 3.3 

times.  

An essential part of the global financial market 

(23.1%) is of credits (Figure 4). 

 

 
Fig. 4. Dinamica volumului capitalizării pieţei mondiale ale împrumuturilor (trln. USD)/ 

Fig. 4. Dynamic of global market capitalization volume of loan (trill. USD) 

Sursa/ Source: [1] /[1] 
 

Respectiv, cea mai mare parte din acest sector o constituie 

segmentul creditelor nesecuritizate, volumul cărora a crescut 

în perioada anilor 1990-2010 de la 22 până la 49 sau cu 27 

trln. USD (de 2,2 ori). Iar ritmul mediu anual de creştere în 

perioada 1990-1999 a constituit 4,1%, iar în perioada 2000-

2010 acesta s-a redus până la 5,9%. 

Volumul creditelor nesecuritizate în perioada anilor 1990-

2009 a crescut de la 2 până la 16 trln. USD sau de 8 ori, 

pentru a se reduce în anul următor cu 1 trln. USD. Ritmul 

mediu anual de creştere în perioada 1990-1999 a constituit 

12,7%, iar în perioada 2000-2010 acesta a avut un sens 

negativ de (-5,6%).  

 În afară de aceasta trebuie menţionată extinderea  pieţei 

globale a instrumentelor financiare derivative, care, în 

conformitate cu unele estimări, constituie de la 647 până la 

1,200 trln. Acest nivel depăşeşte de 20 ori volumul 

economiei globale estimată în volumul de la 60 la 70 trln. 

Prezintă un mare interes şi procesul de dezvoltare a 

sistemului bancar global. Astfel, în 2011 valoarea totală a 

activelor a 1000 din cele mai mari bănci din lume a constituit 

101,6 trln. USD, fiind în creştere cu 6,4% faţă de 2010. 

Din acest volum circa 13% sunt deţinute de către băncile 

provenite din SUA, însă unii specialişti consideră 

posibilitatea înaltă, ca spre anul 2050 băncile din China să 

deţină circa 23%. [4] Marea Britanie, la moment, urmează 

SUA în topul activelor bancare, găzduind 251 bănci cu un 

volum de active de 8,1 trln. 

Accordingly, most of the sector is securitized loans 

segment, the value of which increased during the years 

1990-2010 from $ 22 trill. up to $ 49 trill. or $ 27 trill. 

(2.2 times). And the average annual growth rate during 

1990-1999 was 4.1%, and during 2000-2010 it dropped to 

5.9%. 

The value of nonsecuritized loans in the period 1990-

2009 increased from $ 2 trill. up to $ 16 trill. or 8 times to 

reduce next year with $ 1 trill. Average annual growth 

rate during 1990-1999 was 12.7% and during 2000-2010 

it had a negative effect (-5.6%).  

In addition to those mentioned should be                  

mentioned expanding global market of derivatives, 

which according to some estimates is from $647până to 

$1,200 trillion. This level exceeds 20 times the volume of 

the global economy estimated amount from $60 to $70 

trillion. 

Of great interest is the development of the global 

banking system. Thus, in 2011 the total value of 1000 of 

the largest banks in the world was $ 101.6 trillion, 

increasing by 6.4% compared to 2010. 

Of this amount about 13% is held by banks                        

from the United States, but some believe high                 

possibility that Chinese banks in 2050 to hold about 23%. 

[4] UK at the moment is the top U.S. banking                    

assets, home to 251 banks with asset size of £8.1             

trillion. 
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Se poate remarca şi o tendinţă generală. Sistemele 

bancare din ţările în curs de dezvoltare se dezvoltă mai 

repede decât cele din ţările dezvoltate. Astfel, în perioada 

anilor 2000-2011, ritmul mediu anual de creştere a constituit 

6,6%, inclusiv în China şi Hong Kong – 14%, în SUA – 

8,6%, în Japonia – 0,6%. 

Volumul total al depozitelor în anul 2010 a constituit 54 

trln. USD, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 5,6%. 

Capitalizarea de piaţă a celor mai mari bănci din lume în 

anul 2011 a constituit 1,2 trln. USD şi a scăzut faţă de anul 

2010 cu 0,4 trln. USD sau 33,3%. 

O altă latură a dezvoltării pieţei financiare internaţionale 

constituie lărgirea activităţii internaţionale de asigurare. 

Lider în acest domeniu este „AIG” (American International 

Group), având un nivel de capitalizare de circa 172 mlrd. 

USD, cu o clientelă de circa 50 milioane şi un personal de 92 

mii lucrători în 130 de ţări ale lumii.  

După compania nominalizată urmează "AXA Group” 

(Franţa) şi „Allianz Worldwide” (Germania). 

Dacă să examinăm împărţirea pieţei în domeniul 

asigurărilor, peste 30% din aceasta aparţine SUA. 

În conformitate cu statistica recentă, volumul primelor de 

asigurare între continente se distribuie în felul următor: 

Europa – 1680 mlrd. USD, America – 1417, Asia – 840, 

Oceania – 69, Africa – 53 [9]. 

În perioada 2010-2011 are loc creşterea fluxurilor 

investiţiilor străine directe (ISD). Dinamica lor este 

demonstrată în figura 5. 

One can notice a general trend. Banking systems in 

developing countries grow faster than those in developed 

countries. Thus in the period 2000-2011 the average 

annual growth was 6.6%, including China and Hong 

Kong - 14%, USA - 8.6%, Japan - 0.6%. 

Total deposits in 2010 amounted to $ 54 trillion, an 

increase compared to 2009 by 5.6%. 

The market capitalization of the largest banks in the 

world in 2011 was $ 1.2 trillion and decreased to $ 0.4 

trillion since 2010 or 33.3%. 

Another aspect of international financial market 

development is widening international insurance 

business. Leader in this field is "AIG" (American 

International Group), with a level of capitalization                      

of about $ 172 billion, with a clientele of about 50               

million and a staff of 92,000 employees in 130               

countries. 

After the company nominated follow "AXA Group" 

(France) and "Allianz Worldwide" (Germany). 

If you look in the insurance market allocation, over 

30% of it belongs to the United States. 

According to recent statistics, amount of insurance 

premiums between continents is distributed as follows: 

Europe - $ 1680 billion, America - $ 1,417 Billion, Asia - 

$ 840 billion, Oceania - $ 69 billion, Africa - $ 53                

billion [9]. 

During the period 2010-2011 is increasing FDI flows 

(FDI). Dynamics is shown in Figure 5. 

 
Fig. 5. Fluxurile globale şi pe grupe de economii ale ISD, 1995-2011 (Miliarde dollars)/ 

Fig. 5. FDI inflows, global and by group of economies, 1995-2011 (Billions USD) 

Sursa/ Source: [3] /[3]. 

 

În anul 2011 fluxul global al ISD a crescut cu 16% până 

la 1,5 trln. USD, de la 1,3 în anul 2010. Din acesta fluxul ISD 

în ţările industrial dezvoltate a constituit 748 mlrd. USD, 

crescând cu 21% faţă de anul 2010 [3]. 

În ultimele decenii a crescut importanţa centrelor 

financiare globale. Un centru financiar global este un oraş cu 

un număr mare de bănci internaţionale semnificative, 

întreprinderi şi burse de valori. Un centru financiar 

internaţional este un termen non-specific, de obicei, folosit 

pentru a descrie un participant important în tranzacţionarea 

internaţională pe piaţa financiară. Un centru financiar 

internaţional dispune, de obicei, cel puţin de o bursă 

importantă. 

La moment poate fi conturată o reţea, сe uneşte 

următoarele centre financiare ale lumii: Londra – New York 

– Tokyo – Zürich – Geneva – Frankfurt pe Main – 

Amsterdam – Paris – Hong-Kong – Sydney ş.a. Însă în trei 

In 2011, the global FDI flows rose by 16% to $ 1.5 

trillion, from $ 1.3 trillion 2010. Of this FDI in 

industrially developed countries was $ 748 billion, 

increasing by 21% compared to 2010 [3]. 

In recent decades increased importance of global 

financial centers. A global financial center is a city with 

a significant number of international banks, businesses 

and stock exchanges. An international financial center is a 

non-specific term usually used to describe a major 

participant in the international financial market trading. 

An international financial center has usually at least one 

important stock exchange. 

Currently can be designed a network, that joining the 

following financial centers of the world: London - New 

York - Tokyo - Zurich - Geneva - Frankfurt - Amsterdam 

- Paris - Hong Kong - Sydney etc. But in three cities - 

London, New York and Tokyo - have held almost one 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGeneva&ei=yLDHUPXxF6_S4QTY34B4&usg=AFQjCNERkufOCG-xhX806Zb_mRh_1Idnfw
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oraşe – London, New York şi Tokyo – au loc circa 1/3 din 

titlurile mondiale de proprietate gestionate de investitorii 

instituţionali şi mai mult de jumătate din volumul mondial al 

operaţiunilor de schimb cu valute. 

De asemenea, trebuie menţionată dezvoltarea activităţii 

instituţiilor financiare internaţionale. De exemplu, la 

moment este larg discutată posibilitatea transformării 

Fondului Monetar Internaţional în Banca Centrală Mondială. 

La fel, creşte rolul Groupului Băncii Mondiale, a Băncii 

pentru Reglementări Internaţionale, a Asociaţiei 

Internaţionale a Pieţei Valorilor Mobiliare, a Federaţiei 

Mondiale a Burselor de Valori, a Asociaţiei Internaţionale a 

Supraveghetorilor în Asigurare, etc. 

În ultimul deceniu are loc consolidarea unor segmente 

ale pieţei financiare internaţionale. Ca exemplu, evident, 

constituie formarea grupurilor bursiere NASDAQ OMX, 

NYSE Euronext, CEE Stock Exchange Group şi London 

Stock Exchange Group. Din ele cel mai remarcabil este The 

NASDAQ OMX Group, Inc., care oferă tehnologii de 

comerţ, de schimb şi de prestare a serviciilor companiilor 

publice pe şase continente, menţine operaţiunile de peste 70 

burse de valori cu aproximativ 3,700 companii listate din 

peste 50 de ţări.  

În afară de cele menţionate, în ultimele decenii, piaţa 

financiară mondială a marcat următoarele tendinţe de 

dezvoltare [10]:  

 Internaţionalizarea fluxurilor financiare şi a activităţii 

subiecţilor economici, precum şi desfăşurarea procesului de 

globalizare financiară;  

 Integrarea şi convergenţa diferitor segmente ale pieţei 

financiare internaţionale, care se manifestă prin 

interpătrunderea segmentelor constituente;  

 Intensificarea concurenţei pe segmentele de bază ale 

pieţei financiare internaţionale; 

 Computerizarea şi informatizarea proceselor 

tehnologice. 

Concluzii. Din cele expuse, se poate face concluzia, că 

dezvoltarea pieţei financiare globale are un caracter complex 

şi de lungă durată, fiind o parte integrantă a procesului de 

globaliare financiară. 

third of global property securities managed by 

institutional investors, and more than half of the world's 

currencies exchange operations. 

Also must to be mentioned the development of 

international financial institutions. For example, is 

currently widely discussed the possibility of transforming 

the International Monetary Fund in the World Central 

Bank. Similarly, is increasing the role of the World Bank 

Group, Bank for International Settlements, the 

International Association of Securities Market, the World 

Federation of Stock Exchanges, the International 

Association of Insurance Supervisors, etc. 

In the last decade there is consolidation                                     

of the international financial market segments. As 

obvious example is the formation of exchange groups 

NASDAQ OMX, NYSE Euronext, CEE Stock                  

Exchange Group and London Stock Exchange Group. Of 

these the most remarkable is the The NASDAQ OMX 

Group, Inc., which provides technology trade exchange 

and public companies provide services across six 

continents, maintains operations in over 70 stock 

exchanges around 3,700 listed companies in over 50 

countries. 

In addition to the above, in recent decades the global 

financial market development marked the following 

trends [10]:  

 Internationalization of financial flows and 

economic activity subjects and the pursuit of financial 

globalization;  

 Integration and convergence of different 

segments of the international financial market, which is 

manifested by mutual penetration of constituent segments;  

 Intensifying competition in the basic international 

financial market segments; 

 Computerization and informatization              

processes. 

Conclusions. From the above, it can be concluded                 

that the global financial market development is             

complex and long, being an integral part of the financial 

globality. 
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În acest articol sunt identificate abordările moderne 

de implementare a politicii monetare şi reglementare a 

sistemelor financiare. Este fundamentat un set de măsuri 

de prevenire şi depăşire a crizei financiare din punctul 

de vedere al diferitelor domenii de cercetare şi al FMI. 

Sunt identificate noi probleme de politică monetară a 

băncilor centrale, care sunt concepute pentru a asigura 

stabilitate financiară a statului (în cadrul politicii fiscale 

comune).  

Sunt examinate principalele direcţii de dezvoltare şi 

implementare a unui nou mecanism monetar, destinat să 

asigure o soluţie eficientă a problemelor de 

supraveghere macroprudenţială şi stabilitate financiară. 

Cuvinte cheie: politica monetară, stabilitatea 

financiară, analiza macroprudenţială, regim flexibil de 

ţintire directă a inflaţiei, hedjing a riscurilor monetare, 

riscul de lichiditate. 

 

This study determines the modern approaches to the 

implementation of monetary policy and regulation of 

financial systems. Set of measures to prevent and 

overcome the financial crisis is grounded taking into 

consideration different areas of research and the IMF. 

New tasks of monetary policy in central banks are 

specified and they are intended to ensure the                   

financial stability of the state (within the common fiscal 

policy). 

The main directions of elaboration and implementation 

of new monetary policy mechanism, which is intended to 

ensure the effective solution of problems in macro 

prudential supervision and financial stability, are 

examined. 

Keywords: Monetary policy, financial stability, 

macroprudential analysis, flexible inflation targeting, 

liquidity risk, hedjing of monetary risks. 

 

Introducere. În condiţiile instabilităţii pieţelor 

financiare globale şi a sistemelor financiare naţionale 

creşte considerabil rolul politicii monetare promovate de 

băncile centrale. Acest lucru se datorează reducerii 

drastice a duratei ciclului financiar, volatilităţii ridicate a 

pieţelor, care, la rândul lor, în evaluarea situaţiei şi în 

aprobarea deciziei necesită un nivel ridicat de eficienţă şi 

sinergie a tuturor participanţilor profesionalişti a pieţii 

financiare. Cu toate acestea, experienţa arată că 

abordările tradiţionale nu întotdeauna îndeplinesc nevoile 

de dezvoltare post-criză a economiei mondiale şi au 

nevoie de unele modernizări sau ajustări pe baza trecerii 

la un nou regim monetar. Provocarea nu constă doar în 

dezvoltarea măsurilor suplimentare sau în utilizarea 

noilor instrumente ale politicii monetare pentru a 

face faţă crizei, dar şi în justificarea regimului 

monetar care poate preveni apariţia unor crize 

financiare sistemice, sau, dacă este necesar, poate 

micşora efectele negative ale acestora. 

Conţinut de bază. Lecţiile principale ale crizei 

financiare globale din anii 2007-2009, în atenţia 

majorităţii savanţilor şi practicienilor, sunt următoarele: 

Sursa crizei a servit sectorului bancar, care datorită 

acumulărilor semnificative de riscuri individuale a 

constituit linkul dintre lanţul prost reglementat a 

sistemului financiar. Sursa principală de provenienţă a 

crizelor financiare din ultimele decenii devin sectoarele, 

activităţi sau chiar unele instrumente financiare cel mai 

puţin reglementate. Cum arată experienţa crizelor 

financiare din ultimele decenii, sursa principală de 

Introduction. Taking into account the instability of the 

world financial markets and national financial systems, the 

role of the monetary and credit policy pursued by the 

central banks increases essentially. It is caused by a sharp 

reduction of the financial cycle duration, high volatility of 

the markets which all, in turn, demand high level of 

efficiency and a good coordination of actions carried out 

by all subjects of the financial market in order to assess 

any situation and take a corresponding decision. However, 

as the practice has shown, traditional approaches do not 

always correspond to requirements of post crisis 

development of the world economy and need certain 

modernization or updating on the basis of transition to 

some new monetary conditions. The problem does not 

consist simply in working out some additional 

measures or new instruments of the monetary policy in 

order to counteract the crisis, but in the monetary 

policy substantiation that will be capable to warn about 

any appearance of any systemic financial crises or to 

neutralize their negative consequences in case of any 

need.  
Main content. The main lessons of the global financial 

crisis happened within the years 2007-2009 and mentioned 

by the majority of scientists and experts are the following.    

The first: The banking sector served as the source of 

the crisis, because it has become a poorly regulated part of 

the overall financial system due to the fact that it 

accumulated considerable volumes of individual risks. 

Based on the experience of the financial crises of the past 

decades, the least regulated sectors, activities or even 



Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal  

Nr. 1 / 2013 

84 

provenienţă a crizelor devin sectoarele, activităţi, sau 

chiar unele instrumente financiare cu cea mai mică 

reglementare. În consecinţă, următoarea criză financiară 

este de aşteptat să fie în sectorul cel mai puţin 

reglementat a sistemului financiar, un grup de produse 

financiare sau instituţii financiare. În plus, teoria 

"dispersiei riscului", pe care s-au bazat finanţatorii de 

mai mulţi ani, crezând că prin hedging-ul riscurilor 

individuale pot fi evitate şocurile sistemice, nu s-a 

confirmat. 

Metodologia şi instrumentele de prognoză a riscurilor 

sistemice şi gestionarea crizelor nu au fost suficient de 

dezvoltate sau chiar absente. Sistemele de reglementare a 

multor ţări nu au luat în consideraţie problemele reale de 

dezvoltare a sectorului financiar, dar autorităţile de 

reglementare în sine nu au reuşit să anticipeze fenomenul 

crizei şi nu au reacţionat rapid la panica bancară şi la 

şocurile financiare. Totodată, s-a demonstrat faptul că în 

multe ţări nu există o abordare unică (şi mecanisme 

conexe) la formularea şi realizarea politicii 

guvernamentale financiare, ce a complicat procesul de 

depăşire a consecinţelor crizei. 

Consecinţele crizei au fost eliminate pe baza utilizării 

instrumentelor politicii monetare promovate de băncile 

centrale, precum şi pe baza activităţilor efectuate de 

Guverne prin utilizarea semnificativă a fondurilor 

bugetare. Cu toate acestea, practica a demonstrat că 

această metodă pentru multe ţări nu a fost cea mai 

eficientă, cel puţin, din punctul de vedere socio-

economic, ceea ce a dus la crizele socio-economice şi  la 

creşterea tensiunilor sociale. 

Modelul economic bazat pe dezvoltarea avansată a 

sectorului financiar, în comparaţie cu dezvoltare reală, 

încă o dată a intensificat contradicţia dintre producţia 

costului real şi modificarea formelor ei numerare şi 

financiare, ceea ce a contribuit la intensificarea 

proceselor inflaţioniste şi la creşterea instabilităţii 

macroeconomice [3, p. 30-34]. 

Cu toate acestea, dacă în evaluarea consecinţelor şi 

lecţiilor crizei mai mulţi experţi au fost de acord, atunci 

în justificarea măsurilor de prevenire şi soluţionare a 

crizelor financiare, opinii au fost cu mult mai diferite. 

Generalizarea măsurilor propuse permite identificarea 

câtorva direcţii, unele dintre care, în opinia noastră, nu 

aduc o deosebită noutate, dar utilizarea altora implică o 

probabilitate mai mică să fie suficient de eficace în 

viitor. 

1. În mod tradiţional, se propune intensificarea 

reglementării şi supravegherii de stat asupra sectorului 

bancar, asupra pieţelor financiare, asupra instituţiilor 

financiare şi chiar asupra produselor financiare. Deşi 

aceasta este o problemă foarte importantă propusă de 

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, 

completările ulterioare la Acordurile privind capital 

(Basel III), în opinia noastră, nu aduc modificări majore 

nici în metodologia, nici în procesul de reglementare şi 

supraveghere. Ele pot fi văzute doar ca completări 

cosmetice, reflectate la situaţia actuală, precum şi 

prolixitatea de inovaţii în timp (până la 2019), doar 

individual financial instruments became the main sources 

of these crises. Therefore the next financial crisis should 

be expected in the least controlled sector of the financial 

system, group of financial products or monetary 

institutions. Besides this, the theory of ‘risk dispersion’, 

which has been carried out by many financiers for many 

years who believed that it is possible to avoid any system 

shocks by hedging individual risks, has not been 

confirmed.  

The second: The methodology and instruments used for 

system risks and crises forecasting have proven to be 

insufficiently developed or in some cases even were not 

applied at all. In many countries regulatory systems have 

not considered the real problems of the financial sector 

development, and the regulators themselves failed to 

anticipate crises events and to respond instantly to any 

banking panics and financial shocks. Besides this it has 

appeared that in many countries there is no any uniform 

approach (and corresponding mechanisms) ready to form 

and realize the state financial policy; thus, it all has 

complicated the overall process of crisis consequences 

overcoming.  

The third: Crisis consequences were eliminated based 

on the use of the monetary policy instruments carried out 

by central banks, as well as on active actions taken by the 

governments that had to use considerable amounts of 

budgetary funds. However, the practice has shown that this 

method appeared to be less efficient for many countries, 

especially from the social and economic point of view; it 

has led to social and economic crises and to the 

strengthening of social tension.  

The fourth: The economic model based on advanced 

development of the financial sector being compared to the 

real sector of the economy, has once again aggravated the 

contradiction between the production of real cost and the 

movement of its monetary and financial forms that 

promoted the strengthening of inflationary processes and 

macroeconomic instability [3, p. 30-34]. 

However, if in an estimation of consequences and 

lessons of the crisis experts were more unanimous, then in 

justification of actions intended for prevention and 

overcome of financial crises there was a huge variation in 

their opinions. Generalization of all the proposed measures 

can identify several areas, some of which, in our opinion, 

are not particularly new, and the use of the others can 

unlikely be sufficiently effective in the future.  

1. The strengthening of the state regulation and 

supervision of banking activity, financial markets, 

financial institutions and even financial products is offered 

traditionally. Although it is a really important task, in our 

opinion, the addenda to the Agreements on capital (Basel 

III) offered by Basel Committee on Banking Supervision 

do not introduce any cardinal changes either in 

methodology, or in the whole process of regulation and 

supervision. They can be considered only as cosmetic 

additions that reflect the current situation; and the 

extension in time of all innovations implementation (until 

2019) only confirms this.  

2. The active involvement of governments to address 
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confirmă aceasta. 

2. Implicarea activă a guvernelor în abordarea 

problemelor sectorului financiar, prin creşterea 

cheltuielilor bugetare, inclusiv pentru menţinerea 

solvabilităţii şi a lichidităţii instituţiilor din sectorul 

financiar, precum şi prin efectuarea investiţiilor în 

anumite domenii sau sectoare ale economiei naţionale. 

3. Cerinţele politicienilor şi ale publicului larg către 

băncile centrale este să pună în aplicare politici ce 

vizează stimularea dezvoltării sectorului real, ramurilor 

individuale ale economiei sau chiar corporaţiilor. În 

unele cazuri, se înaintează propuneri de majorare a cotei 

de participare a statului în structura sectorului financiar. 

4. Introducerea sistemelor de analiză 

macroprudenţială în băncile centrale sau în 

megaregulatori independenţi cu scopul monitorizării 

condiţiilor macroeconomice, identificării dezechilibrelor 

şi dezvoltării măsurilor de prevenire a riscurilor 

sistemice. Deşi această abordare de asemenea nu este în 

întregime nouă, deoarece majoritatea băncilor centrale în 

structurile sale au avut încă până la criză unităţi, în 

funcţiile cărora a fost asigurarea stabilităţii financiare, 

totuşi aceasta merită o atenţie deosebită ca o cale de 

perspectivă în extensia promiţătoare a metodologiei de 

analiză financiară. 

5. Totalul de oferte cu caracter global: schimbarea 

sistemului monetar mondial, crearea de noi instituţii 

globale şi regionale şi organe supranaţionale de 

reglementare şi supraveghere financiară, extinderea 

spectrului monedelor regionale, schimbarea principiilor 

de emisie a monedelor naţionale, revenirea la "standardul 

de aur"  etc. 

Noile sarcini ale politicii monetare şi în 

reglementarea pieţelor financiare în perioada post-criză 

au fost definitivate în modul cel mai clar de către Fondul 

Monetar Internaţional (FMI). Executând o analiză a  

impactului consecinţelor crizei financiare globale, 

experţii FMI au identificat trei priorităţi ale politicii 

băncilor centrale, care sunt concepute pentru a promova 

stabilitatea financiară: 

- utilizarea în procesul de formulare şi 

implementare a politicii monetare a rezultatelor  a 

analizei macroprudenţiale, precum şi extinderea 

competenţelor băncilor centrale ca regulator principal al 

pieţei financiare; 

- asigurarea priorităţii sarcinilor stabilităţii 

preţurilor ca obiectiv principal al politicii monetare; 

- îmbunătăţirea dirijării lichidităţii sistemului 

bancar pe baza creşterii flexibilităţii procedurilor 

utilizate de către băncile centrale, precum şi sporirea 

controlului şi reglementarea instituţiilor şi pieţelor 

financiare, aceştia fiind potenţialii beneficiari a 

sprijinului de lichiditate. 

Apreciind pozitiv propunerile FMI, deşi e nevoie de 

menţionat faptul că, în pofida nivelului ridicat de 

elaborare teoretică a teoriei monetare şi o experienţă 

bogată în aplicare practică a politicii monetare, nu există 

nici o reţetă unică, la fel de potrivită pentru toate ţările cu 

posibilitatea eliminării tuturor consecinţelor, şi cu atât 

the problems of the financial sector by increasing budget 

expenditures (including the maintenance of solvency and 

liquidity of the institutions from the financial sector and 

the realization of capital expenditures in specific areas or 

sectors of the national economy).  

3. The request from politicians and the public 

addressed to central banks with the aim to pursue a policy 

directed on stimulation of the real sector development, the 

development of separate branches or even certain 

corporations. In some cases, there were proposals to 

increase the share of state ownership in the structure of the 

financial sector.  

4. The introduction of macro-prudential analysis 

systems in the central banks or independent mega-

regulators in order to monitor the macroeconomic 

situation, identify imbalances and develop measures to 

prevent the systemic risks. Although this approach is also 

not essentially new, since prior to the crisis most of the 

central banks around the world had units in their 

organizational structure whose main responsibility was to 

ensure financial stability, it deserves attention as a 

prospective direction towards the extension of financial 

analysis methodology.  

5. The complex of proposals having global character: 

the world monetary system change, the creation of new 

world and regional financial institutions and supranational 

regulatory and supervision bodies, the expansion of the 

regional currencies spectrum, the change of principles 

referring to the national currencies issue, return to the 

‘gold standard’ and many other. 

Most clearly the new tasks of monetary policy and 

principles of financial markets regulation for the post-

crisis period were defined by IMF. Analyzing the impact 

of the global financial crisis, IMF experts have identified 

the following three priorities for the central banks’ policy, 

which are designed to promote financial stability: 

- To use the results of macro-prudential analysis and to 

expand the authority of the central banks as main 

regulators of the financial market in the process of the 

monetary policy elaboration and implementation; 

- To provide the priority to price stability measures as 

the primary objective of the monetary policy; 

- To improve the liquidity management within the 

banking system by increasing the flexibility of procedures 

used by the central banks, as well as to increase the 

activity control and regulation of the financial institutions 

and markets that are potential recipients of any liquidity 

support.  

Appreciating the IMF proposals positively, it is 

necessary to notice anyway that, despite the high level of 

their overall theoretical development of the monetary 

theory and their huge practical experience in the monetary 

policy implementation, there is no any uniform recipe 

which is equally suitable for all countries and which is 

capable to eliminate any consequences and moreover to 

foresee any major systemic financial crises. Despite the 

generality of some problems, the ways to overcome crisis 

and to ensure the post-crisis development of national 

financial systems can be different in some countries.  
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mai mult cu posibilitatea prevederilor crizelor financiare 

sistemice majore. În ciuda problemelor comune, căile de 

ieşire din criză şi dezvoltare post-criză a sistemelor 

naţionale financiare în unele ţări pot fi diferite. 

Până în prezent, abordarea generală la formularea şi 

realizarea a politicii monetare a băncilor centrale este 

concentrarea lor asupra stabilităţii monedei naţionale, 

precum şi realizarea regimurilor monetare bazate pe 

stabilitatea preţurilor. Potrivit experţilor, menţinerea 

stabilităţii nivelului general al preţurilor în economie ar 

trebui să fie obiectivul principal al băncii centrale, care 

permite realizarea unei politici monetare contra-ciclice şi 

oferă un nivel ridicat de ocupare [4, 9, 10]. 

Revizuirea scopurilor şi obiectivelor de politică 

monetară are loc în multe ţări. În mandatul băncilor 

centrale este inclusă funcţia de asigurare a stabilităţii 

financiare şi macroeconomice, care necesită lărgirea 

instrumentelor mai avansate de politică monetară şi 

totodată lărgirea competenţelor băncilor centrale pentru 

atingerea acestor obiective şi consolidarea independenţei 

operaţionale şi instituţionale. În prezent abordarea 

dominantă conform căreia obiectivul principal al politicii 

monetare a băncii centrale constă în asigurarea stabilităţii 

monedei naţionale, ceea ce implică menţinerea cursului 

de schimb, precum şi stabilitatea preţurilor, în timp ce 

alte obiective trebuie să fie subordonate acesteia şi care 

trebuie clasificate în ordinea importanţei lor. În special, 

în realizarea unei politici financiare unice a statului 

stabilitatea preţurilor ar trebui să contribuie la asigurarea 

stabilităţii financiare şi macroeconomice [6, p. 23-29]. 

Practica a arătat că, în ultimii ani, mai ales în 

perioada de criză, băncile centrale din mai multe ţări, în 

alegerea instrumentelor pentru asigurarea stabilităţii 

preţurilor şi stabilităţii financiare se confruntă permanent 

cu necesitatea căutării unui "compromis". Faptul că la 

dispoziţia băncilor centrale nu sunt instrumente speciale 

cu impactul direct asupra nivelului de stabilitate 

financiară, sursa de dezechilibru pentru care sunt adesea 

factori care nu sunt sub influenţa directă a băncilor 

centrale. În plus, dezbaterile continuă în direcţia stabilirii 

dacă o banca centrală, cu o politică activă a ratelor poate 

preveni modificări bruşte a preţurilor pentru active 

(bunuri imobiliare, valori mobiliare). O întrebare pentru 

discuţii rămâne a fi, cum de utilizat instrumentele de 

politică monetară pentru a rezolva conflictul dintre 

asigurarea stabilităţii financiare şi asigurarea stabilităţii 

preţurilor. În opinia noastră, aceste probleme cum şi 

altele trebuie să fie abordate în cadrul strategiei generale 

a politicii financiare a statului, precum şi în cadrul noului 

regim monetar implementat de banca centrală. 

În prezent, cel mai eficient regim de politică 

monetară pentru asigurarea stabilităţii preţurilor este 

considerat regimul de ţintire directă a inflaţiei. Acest 

regim a devenit o bază preferată pentru realizarea a 

politicii monetare în multe bănci centrale, deşi în forma 

clasică se aplică numai în 26 de ţări. Unele bănci 

centrale, inclusiv BCE, Fed, Banca Japoniei, Banca 

Naţională a Elveţiei, nu au trecut pe deplin la realizarea 

regimului monetar dat, doar folosesc câteva dintre 

Today the general approach to elaborate and implement 

the monetary and credit policy of the central banks is to 

direct the attention of the central banks to the maintenance 

of national monetary units stability and realization of 

monetary regimes which will be based on the maintenance 

of price stability. According to experts, the maintenance of 

the overall price level stability in economy should become 

a main objective for any central bank; thus this approach 

will offer the possibility to conduct an anti-cyclic 

monetary and credit policy as well as to ensure a high level 

of employment [4; 9; 10]. 

At present a complete revision of the monetary and 

credit policy objectives and goals occurs in many 

countries. There is a function of financial and 

macroeconomic stability maintenance included in the 

mandate of the central banks which requires expansion of 

the monetary and credit policy instruments, the broadening 

of the central bank’s powers in order to fulfill this 

function, as well as the strengthening of the central bank’s 

operational and institutional independence. Today the 

dominant approach is the one that declares the main 

objective of the central bank’s monetary policy as being 

the maintenance of the national monetary unit stability, 

which should include both the stability of exchange rates 

and prices; the rest of the central bank’s objectives should 

be subordinated to this one being classified by the degree 

of their importance.  

In particular, the achievement of the price stability 

should contribute to the financial and macroeconomic 

stability within the framework of the state uniform 

financial policy realization. [6, p.23-29]. 

In practice, during the last years, especially during the 

world crisis period, the central banks of many countries 

have constantly been facing the necessity to find a 

reasonable compromise when choosing the corresponding 

instruments for price and financial stability maintenance. 

The point is that the central banks do not have special 

instruments for a direct impact on the level of the financial 

stability, for which the source of imbalance is often out of 

any possible direct influence of the central bank. Besides, 

there are some discussions concerning any possibility for 

the central bank to prevent any sharp changes in assets 

price (for example, in real estate and securities prices) via 

the central bank’s active interest rates adjustment policy. 

There is still also another debatable question on the 

possibility to solve the conflict between the maintenance 

of financial stability and the guarantee of price stability. In 

our opinion, these and some other problems should be 

solved within the framework of the general realization of 

the state financial policy strategy, as well as within the 

framework of the new monetary regime carried out by the 

central bank. 

At present the most effective monetary regime that 

promotes the price stability is the one dedicated to the 

inflation targeting. This regime has become a preferable 

basis of the monetary and credit policy realization for 

many central banks; although in its classical form it has 

been already applied in 26 countries only. Some central 

banks (in particular ECB, FRS, Bank of Japan, Swiss 
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elementele sale. Astfel cum rezultă dintr-un studiu al 

FMI, în conformitate cu regimul dat în ţările dezvoltate, 

inflaţia se menţine la un nivel-ţintă sau într-un interval 

definit în cadrul 1-3 la sută, în timp ce în ţările în curs de 

dezvoltare - la nivel de 3-6 la sută [11, p. 46-49]. 

Ţintirea inflaţiei, este o modalitate eficientă a 

asigurării stabilităţii preţurilor şi de fixare a anticipărilor 

inflaţioniste şi reprezintă o importanţă majoră pentru 

pieţele emergente. Începând cu anii 2000 ţările date trec 

în serie la utilizarea unor elemente a regimului de ţintire 

a inflaţiei, sau la o opţiune flexibilă a regimului dat, 

deoarece băncile centrale pe termen lung au multiple 

obiective, care nu întotdeauna sunt în concordanţă cu 

menţinerea inflaţiei într-un anumit interval de timp. În 

plus, nivelul inflaţiei de peste 7-8% inhibă în mod 

semnificativ trecerea la un nou regim de politică 

monetară. Cu toate acestea, Banca Naţională a Moldovei 

(BNM) practic din anul 2010 a trecut la regimul monetar 

bazat pe ţintirea directă a inflaţiei. Strategia de politică 

monetară a Băncii Naţionale a Moldovei pentru anii 

2010-2012 prevede că, pentru a atinge şi menţine 

stabilitatea preţurilor, BNM stabileşte ţinta de inflaţie - 

măsurată prin indicele preţurilor de consum publicat 

lunar de Biroul Naţional de Statistică, la 5,0% în 2010, 

cu abatere posibilă de  1,0 puncte procentuale [15]. 

În conformitate cu abordarea generală a elementelor 

de bază ale regimului ţintirii directe a inflaţiei sunt: 

1. determinarea băncii centrale a stabilităţii preţurilor 

ca obiectiv principal al politicii monetare şi stabilirea 

unor indicatori cantitativi clari ale inflaţiei; 

2. un nivel ridicat de independenţă operaţională a 

băncii centrale; 

3. responsabilitatea băncii centrale pentru realizarea 

ţintei stabilite a inflaţiei; 

4. implementarea politicii monetare pe baza evaluării 

presiunilor inflaţioniste şi aşteptărilor inflaţioniste. 

Astfel, regimul de politică monetară bazat pe ţintirea 

directă a inflaţiei, este privit în primul rând ca o funcţie 

sau un scop al băncii centrale, ca parte componentă a 

politicii sale monetare. Prin urmare, lista instrumentelor 

utilizate în atingerea obiectivelor regimului dat, se 

limitează la instrumentele de politică monetară, ce 

creează bariere în utilizarea lui eficientă în atingerea 

altor scopuri ale băncii centrale [7, p. 32-40]. 

În ultimii ani, în cadrul regimului de ţintire directă a 

inflaţiei, luând în consideraţie încetinirea ritmului de 

creştere în economiile ţărilor dezvoltate, băncile centrale 

pentru a stimula economiile ţărilor au implementat o 

politică monetară mai relaxată, şi ca rezultat a fost 

înregistrată o reducere treptată a ratei de bază. Acest 

lucru a contribuit la creşterea cererii de bani, ceea ce a 

dus la o creştere nejustificată a volumului creditării. La 

rândul lor, instituţiile financiare şi de credit au redus 

cerinţele la mărimea şi calitatea garanţiilor, au relaxat 

condiţiile de creditare şi au lărgit gama de debitori 

potenţiali. Se presupunea că acest lucru va spori volumul 

de împrumuturi şi va stimula creşterea economică. 

De menţionat că, din cauza lipsei de eficacitate a 

regimului de ţintire directă a inflaţiei pentru a răspunde 

National Bank) have not passed on to a practical 

realization of this monetary regime completely yet; they 

use some of its individual elements only. According to the 

research done by IMF, within the framework of this 

regime in developed countries the inflation is maintained 

at the target level of 1-3%, and in developing countries - at 

the level of 3-6% [11, p. 46-49]. 

The inflation targeting, being one of effective ways for 

price stability maintenance and for inflationary 

expectations fixation, is of great importance for the 

countries with emerging markets. Since 2000’s these 

countries has been consistently passing to use individual 

elements of the inflation targeting regime, or to its more 

flexible alternative, because there are multiple objectives 

standing before the central banks which cannot be 

achieved in long-term outlook in case if the inflation is 

maintained within a certain range. Besides that, the 

presence of the rate of inflation over 7-8% significantly 

inhibits the transition to this new monetary regime. 

Nevertheless, since 2010 the National bank of Moldova 

(NBM) has practically gone to the monetary mode based 

on the inflation targeting. The Strategy of monetary policy 

of the National Bank of Moldova for 2010-2012 states that 

to achieve and maintain the price stability the NBM will 

establish the inflation target measured by the consumer 

price index published by the National Bureau of Statistics, 

at the level of 5.0% for the year 2010 with the possible 

deviation of   1.0 percentage points [15]. 

According to the standard approach the basic elements 

of the inflation targeting are:  

1) The determination of the price stability done by the 

central bank as the primary goal of the monetary policy 

and the establishment of accurate quantitative indicators of 

inflation; 

2) The high level of operational independence of the 

central bank; 

3) The central bank accountability for the achievement 

of the established target indicators of inflation; 

4) To carry out the monetary policy based on the 

assessment of the inflationary pressure and inflationary 

expectations. 

Thus, the monetary regime, based on inflation 

targeting, is considered mainly as a function or a task of 

the central bank, as well as a component part of its 

monetary policy. Hence, the list of the instruments used to 

achieve the objectives of this regime is limited to the 

instruments of the monetary policy; this fact creates 

natural barriers in possibilities of the effective use of this 

regime in order to achieve other objectives established for 

the central bank [7, p.32-40].  

In recent years within the limits of the inflation 

targeting regime and taking into consideration the overall 

slowdown in economic growth in developed countries, the 

central banks conducted a soft monetary and credit policy 

in order to stimulate the economy, which resulted in a 

gradual reduction of the basic interest rate. This has 

contributed to increased demand for money that has led to 

an unjustified growth in lending. In turn, the financial and 

credit institutions have reduced their requirements towards 
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în mod adecvat la manifestările crizei financiare, pentru a 

lua în consideraţie fluctuaţiile excesive ale cursului de 

schimb şi a preţurilor la activele financiare, ca urmare a 

factorilor nemonetari care ajută la reducerea 

consecinţelor negative şi la asigurarea stabilităţii 

financiare. Băncile centrale din mai multe ţări au început 

să-şi revizuiască atitudinea faţă de regimul dat. Astfel, 

criza a pus sub semnul întrebării eficienţa regimului de 

ţintire directă a inflaţiei ca factor de durabilitate a 

politicii monetare. Acest lucru se datorează faptului că, 

în ciuda creşterii economice puternice şi inflaţiei joase în 

perioada de pre-criză, multe din ţările dezvoltate nu au 

reuşit să ofere o bază solidă pentru stabilitatea financiară 

şi să reducă tensiunile pe pieţele financiare. Practica a 

pus la îndoială încă o dată ipoteza privind posibilitatea 

realizării simultane a creşterii economice şi stabilităţii 

sistemului financiar şi economic. 

De aceea, în ultimii ani multe ţări trec la un regim 

flexibil de ţintire a inflaţiei, pe baza cărui băncile 

centrale concentrează efortul principal pentru atingerea 

ţintei inflaţiei în termen mediu de 2-3 ani. Acest lucru 

permite combinarea realizării obiectivului principal cu 

realizarea altor obiective, în special în perioada post-

criză, când o atenţie deosebită se acordă problemelor 

asigurării stabilităţii macroeconomice şi financiare. 

În cazul dat, principalul instrument al politicii 

monetare în cadrul regimului de ţintire a inflaţiei rămâne 

a fi rata de bază, care astăzi ar trebui să fie văzută nu 

doar ca un instrument al politicii monetare, ci ca unul 

dintre cel mai principal indicator macroeconomic. Cu 

toate acestea, potrivit multor experţi, utilizarea 

instrumentelor de scurtă durată nu poate oferi o 

reglementare durabilă şi pe termen lung, precum şi 

atingerea obiectivelor pe termen lung. Dacă pe termen 

scurt instrumentele de politică monetară pot fi folosite cu 

succes pentru a gestiona situaţia actuală de pe pieţele 

financiare şi aşteptările inflaţioniste, pentru a preveni 

dezechilibre din sistemul financiar este nevoie de 

instrumente care sunt caracterizate nu numai prin 

utilizare stabilă, dar şi cu durată mai lungă de acţiune, la 

care ar trebui să fie inclus şi sistemul de reglementare a 

statului. 

Lecţiile crizei sugerează că practica a livrat o 

provocare mai complicată, legată nu numai de asigurarea 

stabilităţii preţurilor de către băncile centrale, ci şi de 

asigurarea stabilităţii generale a sistemului financiar, în 

cadrul realizării a politicii generale financiare a 

statutului. În primul rând, aceasta înseamnă că accentul 

politicii monetare ar trebui să fie modificat de la privire 

unilaterală a valorii banilor în ceea ce priveşte putere de 

cumpărare a acestora la o  evaluare integrată, luând în 

consideraţie valoarea banilor ca capital. Astfel, politica 

monetară modernă a băncilor centrale, în cadrul 

implementării regimului flexibil de ţintire a inflaţiei, în 

opinia noastră, ar trebui să se bazeze pe o combinaţie a 

politicii ratelor efective cu abordarea avansată a ţintirii 

agregatelor monetare, cu o atenţie sporită pe optimizarea 

structurii lor. 

În al doilea rând, implementarea noului regim 

the size and quality of collateral, have eased their credit 

conditions, and have expanded the circle of potential 

borrowers. It was supposed that such measures will 

increase the volume of lending and stimulate the economic 

growth.  

It should also be noted that due to lack of effectiveness 

of the inflation targeting regime to adequately respond to 

the manifestations of the financial crisis, to take into 

account the sharp fluctuations of the exchange rate and the 

value of financial assets due to non-monetary factors, as 

well as to reduce the negative impacts and promote 

financial stability, the central banks of several countries 

began to revise their attitude towards the inflation targeting 

regime. Thus, the crisis has called into question the 

effectiveness of inflation targeting as the sustainability 

framework for a monetary policy. This is due to the fact 

that, despite the strong economic growth and low inflation 

in the pre-crisis period, many developed countries have 

failed to provide a sound basis for financial stability and to 

reduce the tension on the financial markets. Once again the 

practice has questioned the thesis of the possibility to 

achieve both high economic growth and stability of the 

financial and economic systems simultaneously. 

Therefore, in recent years in many countries there is a 

transition to a flexible targeting regime, in which the main 

effort of the central banks was concentrated on achieving 

the inflation target in the medium term of 2-3 years. This 

allows the central banks to combine their primary 

objective with the other tasks, particularly in the post-crisis 

period a special attention is paid to ensure macroeconomic 

and financial stability. 

That is why the main tool of the monetary policy under 

the inflation targeting regime is still the interest rate which 

today should be considered not as the tool of the monetary 

policy only, but as one of the key macroeconomic 

indicators. However, according to many experts, the use of 

short-term instruments cannot provide long-term and 

sustainable management and moreover the achievement of 

any long-term goals. If short-term instruments of the 

monetary policy can be successfully used to manage the 

current opportunities of financial markets and inflationary 

expectations, then in order to prevent imbalances in the 

financial system there is a need of instruments that can 

ensure not only their stable use, but also their long-lasting 

action, which should also include the system of the state 

regulation.  

Lessons from the crisis suggest that the practice has 

delivered more than a challenge for the central banks to 

not only ensure the price stability, but also to achieve the 

overall stability of the financial system as part of the 

overall state financial policy. Firstly, it means that the 

monetary policy emphasis should be shifted from one-

sided consideration of the value of money in terms of its 

purchasing power to an integrated assessment based on the 

value of money as capital. That is why the modern 

monetary policy of the central banks as part of a flexible 

inflation targeting regime, in our opinion, should be based 

on a combination of the effective interest rate policy with 

the advanced approach towards targeting of monetary 
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monetar trebuie să ia în considerare necesitatea de 

coordonare a politicilor monetare şi fiscale în cadrul unei 

politici financiare unice a statului. Acest lucru se 

datorează faptului că în pieţele emergente interacţiunea 

dintre factori interni şi externi ai proceselor economice 

este complexă şi deseori are un caracter nedeterminat, 

ceea ce creează dificultăţi în analiza macroprudenţială. În 

plus, pentru sistemele moderne financiare rămâne a fi 

caracteristic poziţia dominantă stimulentelor din piaţă în 

comparaţie cu constrângerile de reglementare [12, p.7-

15]. De aceea, în opinia noastră, analiza riscurilor 

sistemice în cadrul analizei macroprudenţiale trebuie să 

fie integrată cu obiectivele, atât a stabilităţii preţurilor, 

cât şi a stabilităţii financiare. 

Astfel, în bazele noului regim de politică monetară ar 

trebui să fie incluse nu doar obiectivele stabilităţii 

preţurilor şi stabilităţii financiare, dar, de asemenea, şi 

posibilitatea influenţei asupra stabilităţii 

macroeconomice prin implementarea politicii monetare 

în cadrul unei politici financiare unice a statului. Sarcina 

dată este destul de dificilă, deoarece numărul de 

instrumente utilizate de banca centrală este limitat. În 

cazul în care pentru implementarea politicii monetare, 

băncile centrale pot folosi un set de instrumente specifice 

şi "regulile monetare" (M. Friedman, J.Teylor, L. Ball, 

A. Orphanides, băncile centrale din Canada, Norvegia, 

etc), pentru asigurarea stabilităţii financiare, astfel de 

norme sunt absente [8, p. 784]. Apare nevoia de a folosi 

aceleaşi instrumente pentru soluţia a două, uneori a mai 

multor obiective, ceea ce încalcă aşa-numita regulă a lui 

J. Tinbergen, potrivit căreia numărul de obiective nu 

trebuie să depăşească stocul de instrumente disponibile. 

Prin urmare, pentru a atinge obiective multiple, există 

necesitatea a unui număr mai mare de instrumente [13]. 

Având în vedere tendinţele actuale în dezvoltarea 

politicii monetare, una din tehnicile utilizate de către 

băncile centrale pentru a răspunde acestor provocări, ar 

trebui să fie analiza macroprudenţială. Esenţa ei constă în 

monitorizarea permanentă şi analiza relaţiilor complexe 

în cadrul sistemului financiar, interacţiunea acesteia cu 

sectorul real, sectorul public, precum şi cu tendinţele de 

pe pieţele globale financiare şi de mărfuri cu scopul 

identificării şi prevenirii riscurilor sistemice. În cadrul 

realizării analizei macroprudenţiale stabilitatea financiară 

este asigurată prin identificarea şi reducerea riscurilor 

sistemice, identificarea şi prevenirea dezechilibrelor de 

pe piaţa creditară, prin limitarea riscurilor de lichiditate 

şi riscurilor de piaţă. 

Totodată, criza a demonstrat neajunsurile metodelor 

utilizate de către băncile centrale în dirijarea lichidităţii a 

sistemului bancar. Multe bănci centrale au fost nevoite să 

extindă lista valorilor mobiliare (în special au inclus 

obligaţiunile corporative), pentru a fi utilizate în calitate 

de gaj pentru creditele de refinanţare. În plus, până în 

ultimul timp existau opinii că împrumuturile de 

refinanţare ar trebui să fie acordate pe termen scurt. Cu 

toate acestea, datorită faptului că, în timpul crizei multe 

bănci comerciale nu au reuşit să ramburseze 

împrumuturile la timp, şi de asemenea datorita faptului 

aggregates, with a focus on optimizing their structure.  

Secondly, the implementation of the new monetary 

regime must take into account the need for coordination of 

monetary and fiscal policy under a single state financial 

policy. This is due to the fact that in emerging markets the 

interaction between external factors and internal economic 

processes carries out a complex and often ambiguous 

nature, making it difficult to perform any macro-prudential 

analysis. In addition, there is a domination of market-based 

incentives over the regulatory constraints, which is specific 

for modern financial systems [12, p.7-15]. Therefore, in 

our view, within the framework of the macro-prudential 

analysis the analysis of systemic risks must be integrated 

with the objectives of both price and financial stability. 

Thus, the foundation of the new monetary policy 

regime should be based on goals of price and financial 

stability as well as on the possibility to influence the 

macroeconomic stability through the implementation of 

monetary and credit policy within the framework of a 

uniform financial policy implementation carried out by the 

state. This is quite a difficult task, because the number of 

instruments used by the central bank is limited. If the 

central banks can use a set of specific instruments and 

"monetary rules" in order to promote their monetary and 

credit policy (M. Friedman, J. Taylor, L. Ball,                              

A. Orphanides, the central banks of Canada, Norway, etc.), 

then in order to ensure the financial stability such rules are 

absent [8, p.784]. There is a need to use the same 

instruments to solve two or more tasks sometimes. 

However, this approach violates a so-called J. Tinbergen’s 

rule, which stipulates that the number of targets must never 

exceed the reserve of available instruments. Consequently, 

in order to achieve multiple objectives there is a need in a 

greater number of instruments [13]. 

Given the current trends in development of the 

monetary policy, one of the techniques used by central 

banks to address these challenges should be a macro-

prudential analysis. Its essence consists in the ongoing 

monitoring and complex analysis of relationships inside of 

the financial system, the interaction of the financial system 

with the real sector, the budgetary sector, as well of trends 

in global financial and commodity markets development in 

order to identify and prevent any systemic risks. As part of 

the macro-prudential analysis implementation, the 

financial stability is achieved by identification and 

reduction of systemic risks, by identification and 

prevention of imbalances in credit market, as well as by 

limitation of liquidity and market risks.  

The crisis also demonstrated the imperfection of 

methods used by the central banks to manage the liquidity 

of the banking system. Many central banks have had to 

expand the list of securities (in particular - to include 

corporate bonds), which are used as collateral for 

refinancing loans. Besides this, up to now it was thought 

that refinancing loans should preferably be short-term 

ones. However, due to the fact that during the crisis, many 

commercial banks did not manage to reimburse their loans 

to the central banks, as well as due to the fact that, in some 

cases, politicians required to offer lending of individual 
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că, în unele cazuri politicienii înaintau cerinţe ca să fie 

asigurată creditarea unor sectoare ale economiei 

naţionale, practica a impus băncile centrale să asigure 

refinanţarea băncilor pe termeni mai îndelungate, cu 

utilizarea împrumuturilor de stabilizare. Din 

comunicatele a BCE se înţelege că acesta din urmă cel 

mai probabil  va continua să implementeze programe 

pentru asigurarea stabilităţii sistemului bancar, pe baza 

operaţiunilor de refinanţare pe termen lung, de până la 6 

sau chiar 12 luni. 

De menţionat faptul că unul dintre cele mai 

principale instrumente ale managementului lichidităţii 

este mecanismul rezervelor obligatorii, care, în literatura 

de specialitate, în ultimii ani, a fost supus unor critici 

nejustificate [5, p. 352]. Disponibilitatea rezervelor 

minime obligatorii şi utilizarea mecanismelor flexibile 

este o formă-cheie a agregatelor monetare şi promovează 

prevenirea unor şocuri de lichiditate. 

Criza a demonstrat că practica reglementării bancare 

utilizată până în prezent, bazată pe abordarea 

microprudenţială şi necesitatea reducerii riscurilor 

individuale (chiar si cu aplicarea standardelor Basel II), 

nu a reuşit să prevină apariţia riscurilor sistemice. Acest 

fapt sugerează că teoria "dispersării riscurilor", care a 

prevalat în anii 1990-2000, nu a fost confirmată în 

practică. Utilizarea instrumentelor de hedjing a riscurilor 

individuale, nu permite acoperire totală a riscurilor 

sistemului financiar, şi, uneori, ajută la concentrare a 

acestora, stimulând apariţia dezechilibrelor la nivel 

mondial. După cum s-a menţionat de către A. 

Simanovsky, sub conceptul de supraveghere 

microprudenţială, atenţia autorităţilor de supraveghere a 

fost îndreptată spre prevenirea riscurilor individuale ale 

unor instituţii financiare. Cu toate acestea, contrar 

aşteptărilor teoretice, încercările de reducere a riscurilor 

individuale au condus la acumularea acestora, ceea ce a 

stimulat apariţia riscurilor sistemice [12, p. 7-15]. 

Concluzie. În opinia noastră, rezolvarea problemelor 

asigurării stabilităţii preţurilor şi stabilităţii financiare, 

care, cum au menţionat şi unii cercetători, intră uneori în 

conflict între ele, totuşi aflându-se pe planuri diferite, cel 

puţin în ţările cu economii emergente. Principalele 

direcţii de elaborare şi implementare a noului mecanism 

monetar destinat să asigure soluţii efective a problemelor 

stabilităţii preţurilor şi sectorului financiar, ar trebui              

să fie: 

- Elaborarea şi implementarea unei politici 

economice clare pe termen lung, axată pe dezvoltarea 

inovatoare a economiei naţionale; 

- Conştiinţa necesităţii elaborării şi implementării 

politicii financiare unice a statului, parte componentă a 

cărei ar trebui să fie şi politica monetară a băncii 

centrale. Deşi, fără reducerea rolului şi nivelului de 

independenţă a băncii centrale în procesul elaborării şi 

implementării a politicii monetare, funcţiile elaborării a 

politicii financiare unice a statului ar trebui să fie 

atribuite unor autorităţi de guvernare, cum ar fi 

Ministerul Economiei sau Ministerul Finanţelor; 

- Elaborarea principiilor şi mecanismelor de 

sectors of the national economy, the practice has forced the 

central banks to offer refinancing for longer periods using 

the so-called stabilization loans. And, according to the 

ECB declarations, even the ECB will probably continue to 

implement programs aimed to ensure the stability of the 

banking system on the basis of long-term refinancing 

operations with the maturity of up to 6 or even 12 months. 

It should be mentioned that one of the main 

instruments of liquidity management remains the 

mechanism of required reserves, which in recent years in 

our literature has been criticized groundlessly [5, p.352.]. 

The availability of required reserves and the presence of 

flexible mechanisms of their use is a key factor for 

monetary aggregates formation, which contributes to the 

prevention of liquidity shocks. 

The crisis has shown that the practice of banking 

regulation used within the last period of time and based on 

micro-prudential approach and on consideration of the 

need to reduce individual risks (even with the application 

of the Basel II standards) was unable to prevent the 

occurrence of systemic risks. This suggests that the 

"spread of risks" theory that prevailed in the 1990-2000's 

was not confirmed in practice. The use of hedging 

instruments for individual risks does not allow hedging the 

aggregated risk of the financial system; sometimes it even 

supports the aggregated risk concentration stimulating 

therefore the appearance of global imbalances. As it was 

mentioned by Mr. A. Simanovsky, in correspondence with 

the concept of micro-prudential regulation the attention of 

supervisory bodies was directed at the individual risks 

prevention of certain financial institutions.                          

However, contrary to theoretical expectations, the attempt 

to reduce individual risks has led to their accumulation, 

which stimulated the appearance of systemic risks                     

[12, p.7-15]. 

Conclusion. In our view, the solution of tasks for 

ensuring the price and financial stability, which, as noted 

by some scientists, sometimes enters in conflict with each 

other, lies on a different plane, at least for countries with 

emerging markets. The main directions for development 

and implementation of the new monetary mechanism, 

which should provide an effective solution for problems 

with price and financial stability, should be the following: 

- The development and implementation of a clear 

long-term economic policy focused on the innovative 

development of the national economy; 

- The recognition of the need to develop and 

implement a unified state financial policy, part of                  

which should be the monetary policy of the central bank. 

At the same time, not reducing the role and level of the 

central bank’s independence in the whole process of its 

monetary policy formulation and implementation, the 

functions for a common financial policy development 

should be assigned to a specific government body,                     

such as the Ministry of Economy or the Ministry of 

Finance; 

- The development of the coordination principles and 

mechanisms of the monetary, fiscal and debt policies 

should be established with a clear alignment of individual 
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coordonare a politicii monetare, bugetar-fiscale şi 

politicii datoriilor statului cu un acord clar a 

responsabilităţii individuale a autorităţilor publice, 

termenii şi condiţiile implementării măsurilor; 

- Avansarea instrumentelor de politici monetare, 

elaborarea şi implementarea a noului regim monetar care 

să ţină cont de direcţiile principale de dezvoltare a 

politicii monetare a băncii centrale şi a politicii 

financiare a statului; 

- Îmbunătăţirea cadrului instituţional pentru 

dezvoltarea instrumentelor reglementării sectorului 

financiar în baza coordonării şi consolidării 

independenţei politice, operaţionale şi financiare a 

autorităţilor de reglementare şi autorităţilor responsabile 

pentru formarea politicii financiare a statului. 

responsibilities for each public authority, as well as with 

precise terms and conditions of the measures that are going 

to be carried out; 

- The expansion of the range for the monetary and 

credit policy instruments, the development and 

implementation of the new monetary regime that takes 

account of the main development directions of both the 

monetary and credit policy of the central bank and the 

fiscal policy of the state; 

- The improvement of the institutional framework 

and the financial sector regulation instruments based on 

coordination of activities and strengthening the political, 

operational and financial independence of regulators and 

authorities responsible for the government financial policy 

formation. 
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Lucrarea scoate în evidenţă legăturile dintre 

transformările rurale şi mijloacele de existenţă durabile, 

evidenţiind, în particular, impactul transformărilor 

structurale în economia naţională. Pentru a atinge acest 

scop, au fost utilizate un şir de metode de cercetare, cum ar 

fi: analiza indicatorilor economici, metode de analiză 

comparativă, evaluarea impactului politicilor publice 

asupra dezvoltării rurale.  

Sectorul agroalimentar din Republica Moldova se 

bazează pe agricultura extensivă şi nu este adaptat                

suficient la condiţiile economiei de piaţă. Se observă o 

conţtientizare continuă în ţară precum că economia                

rurală nu se referă doar la sectorul agrar, dar cuprinde un 

spectru întreg al necesităţilor populaţiei inclusiv 

standardele de viaţă, activităţile economice şi resursele 

naturale. Lucrarea conţine concluzii şi propuneri cu privire 

la diversificarea agriculturii şi activităţilor non-agrare în 

zonele rurale.  

Cuvinte cheie: transformări structurale, sisteme 

agricole, diversificare 

 

This paper focuses on the links between rural 

transformations and sustainable livelihoods, looking in 

particular at the impact of the structural changes over 

the national economy. In order to achieve this, there 

were used the following research methods such as: 

analysis of the economic indicators, methods of 

comparative analysis, assessment of the public policies’ 

impact on the rural development. 

The agri-food sector in the Republic of Moldova is 

based on extensive farming and is insufficiently adapted 

to market economy conditions. There is a growing 

understanding in the country that the rural economy is 

not confined to the agricultural sector, but embraces the 

broad spectrum of needs of all rural people including 

living standards, economic activities and natural 

resources. The paper contains conclusions and 

proposals on diversification of agriculture and non farm 

activities in rural areas. 

Keywords: structural transformations, agricultural 

systems, diversification 

Introducere. Există o serie de lucrări în literatura de 

specialitate care examinează transformările structurale din 

mediul economic, începând de la ţările cel mai puţin 

dezvoltate, în cadrul cărora activitatea economică se bazează 

preponderant pe agricultură şi finisând cu ţările înalt 

dezvoltate, în cadrul cărora sectorului agrar îi revin, în 

medie, aproximativ 5% din PIB. Paradigma dominantă a 

transformărilor structurale, începând cu anii ’70 ai secolului 

trecut marchează agricultura ca fiind o „locomotivă de 

creştere” în ţările cu stadii incipiente de dezvoltare, datorită 

faptului că agricultura ocupă o pondere mare în activitatea 

economică a statului. În contextul acestei paradigme, 

creşterea economică este privită ca fiind în favoarea celor 

săraci, în cazul în care aceasta se bazează pe o dominare a 

fermelor mici în cadrul sectorului agrar.  

Acest rol al agriculturii în contextul transformărilor 

structurale a fost demonstrat în mai multe ţări din Asia,                

prin intermediul Revoluţiei Verzi, care a început în                      

1960 şi s-a răspândit rapid în întreaga regiune în anii 1970 şi 

1980, în special în zonele dens populate şi intensiv               

irigate [5]. 

Dovezile din ţările postsocialiste în tranziţie sugerează 

că diversitatea economică în spaţiul rural are potenţialul de a 

stimula creşterea economică locală şi de a atenua decalajul 

rural-urban al veniturilor şi sărăcia din mediul rural. În 

Republica Moldova, numărul de persoane sărace din zonele 

rurale depăşeşte capacitatea agriculturii de a oferi 

oportunităţi durabile de trai. Emigrarea nu este posibilă 

pentru toate păturile societăţii şi centrele urbane nu pot (sau 

nu ar trebui, din motive economice şi sociale) să fie capabile 

Introduction. There are several works in literature 

which examine the structural changes in the economic 

environment, starting from the least developed countries, 

where the predominant economic activity is based on 

agriculture and ending with highly developed countries, 

where the agrarian sector has a share on average, for 5% 

of GDP. Dominant paradigm of structural 

transformations, since the 70s of last century marks 

agriculture as an "engine of growth" in the countries with 

early stages of development, because agriculture 

occupies a large share in the economic activity of the 

state. In the context of this paradigm, economic growth 

is seen as pro-poor if it is based on a dominance of small 

farms in the agricultural sector. 

This role of agriculture in the context of structural 

transformation has been demonstrated in several Asian 

countries through the Green Revolution, which began in 

1960 and quickly spread throughout the region in the 

1970s and 1980s, especially in densely populated and 

intensively irrigated areas [5]. 

Evidences from post-socialist transition countries 

suggest that economic diversity in rural areas has the 

potential to stimulate the local economic growth and 

mitigate the rural-urban income gap and poverty in rural 

areas. In the Republic of Moldova, the number of poor 

people from rural areas exceeds the capacity of 

agriculture to provide sustainable livelihood 

opportunities. Emigration is not possible for all strata of 

society and urban centres can not (or should not, due to 

economic and social reasons) be able to provide adequate 
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de a oferi oportunităţi adecvate de trai pentru toţi cei care nu 

pot supravieţui din agricultură. Diversificarea agriculturii şi 

a activităţilor non-agricole în zonele rurale pot absorbi 

surplusul forţei de muncă din mediul rural, exploata 

avantajele comparative din mediul rural (resurse, locaţie, 

costurile forţei de muncă), pot stimula creşterea economică a 

zonelor rurale şi îmbunătăţi calitatea generală a vieţii, 

bunurilor şi serviciilor din spaţiul rural.  

Material şi metodă. Având în vedere provocările cu 

care se confruntă economia naţională, putem evidenţia 

următoarele metode de cercetare socio-umanistice, cum ar fi: 

abordarea conceptuală, analiza impactului politicilor publice 

în zonele rurale, inclusiv în sectorul agricol, analiza 

comparativă cu experienţa ţărilor din Europa Centrală şi 

ţările est-europene etc. De asemenea, au fost utilizate 

metode cantitative de cercetare pentru a evalua sistemele 

agricole din Republica Moldova. 

Scopul acestui studiu este de a observa procesul de 

transformări structurale din sectorul agricol şi efectele 

acestora asupra dezvoltării sociale şi economice a Republicii 

Moldova. În acest context, au fost studiate mai multe lucrări 

ştiinţifice legate de dezvoltarea regională, transformările 

structurale din zonele rurale şi urbanizarea [2,3,4,5,6]. Pe 

baza acestui fapt, transformările actuale din zonele rurale au 

fost conceptualizate în legătură cu urbanizarea. O analiză a 

sistemului economic local arată că există diferenţe între 

capital şi zonele rurale.  

Studiul scoate în evidenţă sistemele agricole existente, în 

scopul de a arăta cauzele productivităţii agricole scăzute. 

Ipotezele de lucru se bazează pe compararea şi                 

interpretarea indicatorilor calculaţi pentru zonele rurale. 

Analiza se referă, în special, la problemele economice şi 

sociale, cu o atenţie deosebită a procesului de diversificare 

sub diferite forme.  

Rezultate şi discuţii. Din perspectiva dezvoltării 

durabile, agricultura trece prin mai multe etape de 

dezvoltare, caracterizate de orientarea socială, economică 

sau ecologică. În cursul dezvoltării istorice a forţelor de 

producţie, sectorul agricol rezolvă trei dintre aceste grupuri 

de probleme în mod consecvent. În primul rând, problema 

securităţii alimentare trebuie să fie depăşită – la această 

etapă, sunt ţări social-orientate spre agricultură; apoi se 

rezolvă problema nivelului scăzut de bunăstare a persoanelor 

angajate în sectorul agricol – în această etapă se află ţările 

orientate din punct de vedere economic spre agricultură, şi 

în cele din urmă, se realizează sarcina de a minimiza 

poluarea mediului ca urmare a activităţilor agricole – ca în 

ţările cu o orientare ecologică în agricultură. 

Într-o epocă a schimbărilor rapide şi creşterea riscului şi 

incertitudinii, politicile agricole şi practicele în statele în 

curs de dezvoltare se confruntă cu o serie de limitări care 

dezvăluie deficienţele sale în durabilitate pe termen lung şi 

capacitatea acestora de a satisface gama de obiective pe care 

sunt aşteptate să o furnizeze. Acestea includ preocupările 

legate de modificările nefavorabile de mediu, limitele de 

creştere a productivităţii tehnologice, creşterea degradării 

terenurilor şi pierderea biodiversităţii, insecuritatea 

mijloacelor de trai şi sărăcia continuă a comunităţilor 

agricole. 

housing opportunities for those who can not exist from 

agriculture. Diversification of agriculture and non-

agricultural activities in rural areas can absorb the 

surplus of the rural labour force, exploit comparative 

advantages of rural areas (resources, location, labour 

costs), can stimulate economic growth of rural areas and 

improve the overall quality of life, goods and services 

from the rural areas. 

Material and method. Given the challenges the 

national economy has to face with, we highlight the 

following socio-humanistic research methods such as: 

conceptual approach, analysis of the impact of public 

policies in rural areas, including in agriculture, 

comparative analysis of the experience of countries from 

Central and Eastern Europe, etc. There were also used 

quantitative research methods to evaluate the agricultural 

systems in the Republic of Moldova. 

The purpose of this study is to observe the structural 

changes in agriculture and their effects on the social and 

economic development of the country. In this context, 

we have studied several scientific papers related to 

regional development, structural transformations in rural 

areas and urbanization [2,3,4,5,6]. Based on this fact, the 

current transformations in rural areas have been 

conceptualized in connection to urbanization. An 

analysis of the local economic system shows that there 

are differences between the capital and rural areas. 

The study highlights the existing agricultural 

systems, in order to show the causes of low agricultural 

productivity. Assumptions are based on the comparison 

and interpretation of calculated indicators for rural areas. 

The analysis refers mainly to economic and social 

problems, with a special attention to the process of 

diversification in different forms. 

Basic content. From the perspective of sustainable 

development, agriculture passes through several stages 

of development, characterized by social economic or 

environmental orientation. During the historical 

development of the productive forces, the agricultural 

sector solves consistently three of these groups of 

problems. First, the issue of food security must be 

overcome - at this stage, there are country socially-

oriented towards agriculture; then the problem of poor 

welfare of persons employed in agriculture is solve - at 

this stage there are oriented countries in terms of 

economy towards agriculture, and ultimately, the task of 

minimizing the environmental pollution due to 

agricultural activities is realized - as in countries with an 

ecological vision of agriculture. 

In an era of rapid changes and increasing risk and 

uncertainty, agricultural policies and practices in 

developing states face a number of limitations that reveal 

their shortcomings in a long term durability and their 

ability to meet the range of objectives that they are 

expected to provide. These include concerns about 

adverse environmental changes, growth limits of 

technological productivity, increase of land degradation 

and loss of biodiversity, livelihood insecurity and 

continuous poverty in agricultural communities. 
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În comparaţie cu ţările vecine, care în ultimul deceniu au 

înregistrat ritmuri sporite de creştere a producţiei agricole, 

Republica Moldova a avut rezultate mult mai modeste, 

demonstrând o stagnare  în agricultură şi industria 

alimentară. Un impact major asupra acestei situaţii l-a avut 

şi ponderea redusă a investiţiilor în agricultură şi industria 

alimentară [1]. 

Compared to neighbouring countries, which in the 

last decade showed increased growth rates of agricultural 

production, the Republic of Moldova had more modest 

results, showing a stagnation in agriculture and food 

industry. A major impact on this situation was brought 

by the low share of investments in agriculture and food 

industry [1]. 

 
Fig. 1. Ponderea investiţiilor în agricultură şi industria alimentară în Republica Moldova, %/  

Fig.1. Share of investment in agriculture and food industry in the Republic of Moldova, % 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 
Actualmente, în Republica Moldova există trei sisteme 

agricole cum ar fi: convenţional, de subzistenţă şi ecologic. 

Trăsăturile specifice ale sistemului convenţional in 

Republica Moldova sunt: 

- Concentrarea terenurilor agricole in gospodăriile 

mari; 

- Aprofundarea specializării întreprinderii agricole; 

- Nivelul înalt de dependenţă de resursele importate; 

- Mecanizarea şi utilizarea intensivă a chimicatelor în 

procesul de producţie; 

- Creşterea productivităţii munci şi reducerea 

populaţiei rurale. 

Sistemul agricol de subzistenţă se caracterizează prin: 

- Utilizarea producţiei preponderent pentru consumul 

familiei; 

- Utilizarea tehnologiilor simplificate, bazate pe 

munca manuală; 

- Mărimea mică a loturilor agricole. 

Sistemul agricol ecologic, este caracterizat prin: 

- Organizarea producţiei la gospodăriile agricole 

certificate; 

- Certificatul ecologic se perfectează în concordanţă 

cu Regulamentul European de Producţie Ecologică; 

- În cadrul sistemului agricol ecologic, fertilitatea 

solului se menţine şi se restabileşte. 

Ponderea sistemului agricol ecologic este 

nesemnificativă şi nu depăşeşte 1% din terenurile cultivate 

in ţară.  

Sistemele agricole din ţară formează structura extensivă 

de producţie. Pe primul loc se află culturile cerealiere, 

Currently, there are three agricultural systems in the 

Republic of Moldova such as: conventional, subsistence 

system and organic. 

Specific features of the conventional system in the 

Republic of Moldova are: 

- The concentration of land in large farms; 

- Specialization deepening of agricultural 

enterprises; 

- High level of dependence on imported resources; 

- Mechanization and intensive use of chemicals in 

the production process; 

- Increasing labour productivity and reducing rural 

population. 

Subsistence agricultural system is characterized by: 

- Production is mainly used for family 

consumption; 

- Use of simplified technologies based on manual 

labour; 

- Small size of agricultural plots. 

Organic agricultural system is characterized by: 

- Production organization at certified farms; 

- Ecological certificate is performed in accordance 

with European regulation of organic production; 

- In the organic agricultural system, soil fertility is 

maintained and restored. 

Share of organic agricultural system is insignificant 

and does not exceed 1% of the cultivated land in the 

country. 

Agricultural systems in the country form the 

extensive structure of production. On the first place there 
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urmate de struguri, care constituie baza principală pentru 

exportul agricol. Celelalte culturi şi tipuri de producţie care 

ocupă o pondere destul de mare, au o destinaţie 

preponderent pentru consumul intern [1]. 

are cereals, followed by grapes, which is the main base 

for agricultural export. Other cultures and types of 

production that occupy a very large proportion have a 

destination mainly for domestic consumption [1]. 

 

 
Fig. 2. Structura producţiei agricole pe ramuri, în gospodăriile de toate categoriile în Republica Moldova, 2010, % 

Fig. 2. Structure of agricultural production by branches, in all categories of households in the Republic of Moldova, 2010, % 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 

 

Luând în consideraţie creşterea complexităţii şi 

incertitudinii sistemelor agricole de mărimi diferite care 

concurează între ele, este necesar de a forma o viziune 

modernă privind dezvoltarea agriculturii. 

Discuţiile la tema dată, referitoare la modernizarea 

agriculturii se desfăşoară în Republica Moldova deja de o 

perioadă mai lungă de timp. În ultimii zece ani, au  fost 

elaborate şi aprobate un şir de documente strategice care au 

avut o influenţă nesemnificativă asupra dezvoltării 

sectorului agricol. Totodată, în cadrul cercurilor 

guvernamentale şi societatea civilă, creşte gradul de 

conştientizare a faptului că dezvoltarea a sectorului agricol 

este limitată de un număr de obstacole de ordin economic 

general. 

Stabilitatea macroeconomică este deosebit de sensibilă 

la variabilitatea din sectorul agricol. La rândul său, 

variabilitatea în sectorul agricol tinde să fie relativ mare, din 

cauza şocurilor climatice care reduc producţia internă şi 

preţurile instabile mondiale la produsele agricole. Implicaţia 

este că aceste şocuri din sectorul agricol, în special crizele 

alimentare, sunt adesea sursa majoră de instabilitate 

macroeconomică în primele etape de dezvoltare. Creşterea 

agricolă combinată cu politici adecvate, poate atenua 

efectele acestor şocuri. 

Din cauza condiţiilor diferite în  spaţiului rural şi 

prezenţa factorilor istorici şi culturali în schimbarea şi 

dezvoltarea agriculturii, există o varietate de scenarii pentru 

dezvoltarea sistemelor agricole pe viitor. 

Asemenea scenarii, combinând elemente sociale, 

tehnologice şi ecologice acoperă o gamă largă de sisteme 

agricole de la „agricultura de piaţă avansată” printr-un şir de 

alte sisteme agricole pentru perioada de tranziţie spre viitor. 

Taking into account the increasing complexity and 

uncertainty of agricultural systems of different sizes that 

compete with each other, it is necessary to form a modern 

vision of agricultural development. 

Discussions on this specific subject, on agriculture 

modernization are already conducted in the Republic of 

Moldova for a long period of time. In the past decade, 

there have been developed and approved a number of 

strategic documents that have an insignificant influence on 

the development of agriculture. However, within 

government circles and civil society, the degree of 

awareness that the development of the agricultural sector 

is limited by a number of general economic obstacles 

raises. 

Macroeconomic stability is very sensitive to the 

variability from the agricultural sector. In turn, the 

variability in the agricultural sector tends to be relatively 

large because of climate shocks that reduce domestic 

production and unstable world prices for agricultural 

products. The implication is that these shocks from the 

agricultural sector, especially food crises are often the major 

source of macroeconomic instability in the early stages of 

development. Agricultural growth combined with 

appropriate policies can mitigate the effects of these shocks. 

Due to different conditions in the countryside and the 

presence of historical and cultural factors in the change and 

development of agriculture, there are a variety of scenarios 

for the future development of agricultural systems. 

Such scenarios, combining social, technological and 

ecological elements cover a wide range of agricultural 

systems from "advanced market agriculture" through a 

series of other agricultural systems for the transition 
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Unele scenarii posibile pot fi extrem de limitate, ţinând cont 

de condiţiile existente, iar altele pot fi acceptate pentru 

utilizarea mai largă în practica agricolă. 

Evaluarea mai complexă necesită deschiderea acestor 

discuţii fără prejudecăţi şi constrângeri în cadrul Instituţiilor 

academice, autorităţilor publice şi societăţii civile. Calitatea 

în scădere a resurselor funciare şi de apă disponibile pentru 

producţia vegetală are implicaţii majore pentru viitor. 

Degradarea resurselor reduce productivitatea factorilor de 

producţie, cum ar fi îngrăşămintele şi irigarea. În următorii 

ani, intensificarea producţiei vegetale va fi necesară în mai 

multe domenii de producţie marginală, cu condiţii de 

producţie mai puţin fiabile, inclusiv calitatea inferioară a 

solului, acces mai limitat la apă, şi climatul mai puţin 

favorabil.  

Un factor important pentru dezvoltarea durabilă o 

reprezintă forţa de muncă disponibilă în zonele rurale. În 

ultimii cinci ani, se evidenţiază schimbări rapide în ocuparea 

forţei de muncă în sectorul agricol în întregime şi în 

întreprinderile agricole, în special. Reducerea numărului de 

persoane antrenate în agricultură în toate sistemele                

agricole demonstrează incapacitatea agriculturii de a absorbi 

surplusul forţei de muncă. Aceasta creează o situaţie              

incertă în planificarea dezvoltării economice din          

spaţiul rural [1]. 

period to the future. Some possible scenarios may be 

extremely limited, given the existing conditions, while 

others may be accepted for wider use in agricultural 

practice. 

More complex evaluation requires opening these 

discussions without prejudice and constraints within 

academic institutions, public authorities and civil society. 

Declining quality of land and water resources available for 

crop production has major implications for the future. 

Resource degradation reduces the productivity of 

production factors such as fertilizers and irrigation. In the 

following years, intensification of crop production will be 

needed in more marginal production areas with less 

reliable production conditions, including the poor soil 

quality, limited access to water, and less favourable 

climate. 

An important factor for sustainable development is the 

availability of labour force in rural areas. In the last five 

years, rapid changes are highlighted in employment in the 

agricultural sector as whole and agricultural enterprises in 

particular. Reducing the number of people involved in 

agriculture in all farming systems demonstrates inability 

of agriculture to absorb surplus of labour. This creates an 

uncertain situation in rural economic development 

planning [1]. 

 
Fig. 3. Utilizarea forţei de muncă în agricultură în Republica Moldova/ 

Fig.3. Use of labour force in agriculture in the Republic of Moldova 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 

 

O altă sursă importantă de o viitoare incertitudine este 

preţul şi disponibilitatea de energie necesară pentru 

operaţiunile agricole şi pentru productivitatea factorilor de 

producţie, în principal de îngrăşăminte. Deoarece resursele 

de combustibili fosil scade, creşte preţurile lor, ce conduce 

la creşterea preţurilor de producţie, şi în consecinţă costuri 

de producţie agricolă. Combustibilii fosili nu mai pot fi 

singura sursă de energie pentru creşterea productivităţii. 

Sursele de energie vor trebui să fie considerabil diversificate 

pentru a reduce costurile de combustibil pentru intensificare 

agriculturii în continuare. 

După cum este cunoscut, dezvoltarea economică a 

Another important source of future uncertainty is the 

price and availability of energy required for agricultural 

operations and for productivity of production factors, 

mainly fertilizers. Since fossil fuel resources decrease, 

their prices increase, leading to increased production 

costs, and consequently to agricultural production costs. 

Fossil fuels can not be the only source of energy to 

increase productivity. Energy sources must be 

significantly diversified to reduce fuel costs to continue 

to increase the agriculture. 

As it is known, economic development has triggered 

a series of different societies: the rural one before, the 
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determinat apariţia a unei serii de societăţi diferite: cea 

rurală înainte, cea industrială mai târziu şi cea post-modernă 

de astăzi. Aceste societăţi diferite au fost modificate în 

funcţie de sectorul economic dominant (în ordine temporală: 

sectorul agricol, industrial şi terţiar). Transformările sociale 

produse de trecerea de la un sector dominant la altul, nu se 

referă doar la producţie şi la relaţiile de schimb, ci la 

întreaga societate: relaţiile personale, valori împărtăşite, 

estetica, etc.  

În Republica Moldova lipsesc fondurile necesare pentru 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale. De asemenea, nu 

există o instituţie responsabilă de crearea condiţiilor pentru 

dezvoltarea localităţilor rurale, iar politicile de dezvoltare ale 

acestora sunt dispersate. Totuşi, tendinţele de transformare a 

surselor de venituri sunt evidente. Atfel, importanţa 

veniturilor din activitatea individuală agricolă a scăzut 

semnificativ în ultimii ani, pe când importanţa veniturilor 

din alte surse a crescut [1]. 

industrial - later and the post-modern today. These 

different societies were modified according to the 

dominant economic sector (in temporal order: 

agriculture, industry and tertiary sector). Social 

transformations caused by the transition from a dominant 

sector to another, do not refer just to production and 

exchange relations, but to the entire society: personal 

relationships, shared values, aesthetics, etc.. 

In Moldova there is a lack of the funds needed for 

sustainable development of rural areas. Also, there is no 

institution responsible for creating conditions for the 

development of rural areas and their development 

policies are dispersed. However, transformation trends of 

sources of income are obvious. Otherwise, the 

importance of income from individual agricultural 

activity has decreased significantly in recent years,     

while the importance of income from other sources 

increased [1]. 

 
Fig. 4. Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice în Republica Moldova, % 

Fig. 4. Structure of disposable incomes in rural households  in the Republic of Moldova, % 

Sursa/ Source: Elaborată de autor./ Developed by the author. 

Ca rezultat al analizei economiei agrare, putem 

identifica două component principale atunci când se 

analizează procesul de diversificare non-agricolă – venit şi 

activitate. 

Veniturile şi ipoteza diversificării non-agrare presupun 

că diversificatorii sunt maximizatorii de profit, în timp ce a 

doua, activitatea şi diversificarea non-agrară indică diferite 

avantaje comparative a gospodăriilor ţărăneşti care stau la 

baza stimulentelor pentru diversificarea non-agrară. Astfel, 

cele două tipuri de diversificare non-agricolă pot fi definite 

după cum urmează: în primul rând, diversificarea 

determinată de venituri, coincide cu o perioadă de acumulare 

de capital (inclusiv capitalul financiar şi social, şi 

informaţii), în timp ce al doilea tip de diversificare condusă 

de activitate, de multe ori apare mai târziu, atunci când 

acumularea capitalului menţionat anterior deja a avut loc [2]. 

Diversificarea veniturilor nu exclude neapărat 

diversificarea activităţii, acesta este un proces mixt şi 

dinamic, cu diversificarea activităţilor şi veniturilor (în 

As a result of the agrarian economy analysis, we can 

identify two main components when considering the 

non-agricultural diversification – income and work. 

Income and non-agricultural diversification 

hypothesis assume that diversificators are the maximizes 

of the profit, while the second, non-agricultural activity 

and diversification indicates comparative advantages of 

different households underlying the incentives for non-

agricultural diversification. The two types of non-

agricultural diversification can be defined as follows: 

first, diversification due to income coincided with a 

period of capital accumulation (including financial and 

social capital, and information), while the second type of 

diversification led by activity often occurs later when the 

capital accumulation has already occurred [2]. 

Diversification of income does not necessarily 

exclude activity diversification, it is a dynamic and 

mixed process with activities and income diversification 

(by household) that often overlap or occur 
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funcţie de gospodărie) care de multe ori se suprapun sau care 

apare în acelaşi timp. Astfel, pentru multe gospodării rurale 

sărace, acumularea de capital este o consecinţă a 

diversificării veniturilor, şi nu este obiectivul de 

diversificare a veniturilor. 

Atunci când se ia în considerare tipul de activităţi în care 

o populaţie activă este implicată, pot apărea trei modele 

diferite de diversificare: (i) de interior, (ii) de declin şi (iii) 

de direcţie. Diversificatorii de interior sunt cei care optează 

pentru un al doilea loc de muncă în acelaşi domeniu (fie în 

sectorul agricol sau non-agricol) ca activitate principală. 

Acest lucru ar fi cel mai frecvent în cazul dotărilor cu capital 

insuficient de mic (financiar sau uman).  

Diversificatorii de declin sunt cei a căror activitate 

principală este în domeniul non-agricol şi care aleg o a doua 

activitate în sectorul agricol. O predominanţă a 

diversificatorilor de declin indică o situaţie în care veniturile 

non-agricole nu acoperă nevoile de subzistenţă, forţând 

oamenii să revină la agricultură, sau unde sunt denaturate 

preţurile agricole (fie ridicate din cauza nivelurilor scăzute 

ale productivităţii şi eficienţei agricole, sau scăzute din 

cauza politicilor de stat de protecţie a consumatorilor cu 

venituri mici în zonele urbane, dar cu un impact concomitent 

de decapitalizare în comunităţile agricole). 

Diversificatorii de direcţie sunt cei cu o activitate 

primară în agricultură şi o activitate secundară în economia 

non-agricolă. Acestea sunt diversificatori de asumare a 

riscurilor, de cerere, având de multe ori o dotare mai bună de 

capital financiar şi / sau uman, prin urmare, mai bine 

echipaţi pentru a profita de oportunităţile de piaţă, şi, astfel, 

având posibilitatea de a fi diversificaţi. Acesta poate fi, de 

asemenea, cazul în care aceste diversificatori de direcţie nu 

pot găsi oportunităţi pentru diversificarea în agricultură şi, 

prin urmare, încercaţi să-şi reorienteze activităţile lor (şi / 

sau surse de venit) la activităţi non-agricole [2]. 

Economia agrară şi non-agrară poate fi legată în mod 

direct prin activităţi de producţie, sau indirect, prin 

intermediul veniturilor sau investiţiilor. Legăturile de 

producţie pot fi fie crescătoare sau descrescătoare: legăturile 

crescătoare, fie apar atunci când sectorul agricol creşte şi se 

induce o creştere în amonte în furnizarea de intrări şi de 

servicii, sau când creşterea procesul de fabricaţie locală şi 

servicii reduce preţul şi creşte disponibilitatea de creştere a 

inputurilor; legăturile descrescătoare pot avea loc atunci 

când activităţile, cum ar fi industria de prelucrare şi de 

distribuţie, care se bazează pe mijloacele de producţie 

agricolă, sunt sporite şi, astfel, duc la creşterea cererii de 

produse agricole. Legăturile cu veniturile apar atunci când 

venitul obţinut într-un sector este cheltuit pe rezultate din 

altă parte, şi legăturile de investiţii au loc atunci când 

profiturile de la un sector sunt investite în altă parte. Toate 

aceste legături sunt importante în dezvoltarea 

întreprinderilor non-agricole în ţările în curs de dezvoltare si 

economiile in tranziţie. Cu toate acestea, legăturile pot fi 

slabe şi puterea de legături diferite este contextual specifică 

şi depinde de o serie de factori. 

Concluzii. Spaţiul rural al Republicii Moldova este 

implicat într-un proces continuu de transformări socio-

economice. Agricultura îşi pierde rolul său ca sursă 

simultaneously. Thus, for many poor rural households, 

capital accumulation is a consequence of diversifying 

income and is not the objective of income 

diversification.  

When considering the type of activities in which an 

active population is involved, there may be three 

different models of diversification: (i) interior, (ii) 

decline and (iii) the direction. Interior diversificators are 

those who opt for a second job in the same field (either 

agricultural or non-agricultural sector) as a main activity. 

This would be most common in case of small facilities 

with insufficient capital (financial or human). 

Decline diversificators are those whose main activity 

is in the non-agricultural sector and choose a second 

activity in the agricultural sector. A predominance of 

diversificators of decline indicates a situation where non-

agricultural income does not cover subsistence needs, 

forcing people to return to agriculture, or where 

agricultural prices are distorted (either high because low 

levels of agricultural productivity and efficiency, or low 

due to state policies to protect low-income consumers in 

urban areas, but with a concomitant impact of 

disinvestment in agricultural communities). 

Direction diversificators are those with a primary 

agricultural activity and secondary activity in non-

agricultural economy. They are diversificators of risk-

taking, of demand, having often a better endowment with 

financial and / or human capital therefore better equipped 

to take advantage of market opportunities, and thus being 

able to be diversified. It may also be the case that these 

direction diversificators can not find opportunities for 

diversification in agriculture and therefore try to reorient 

their activities (and / or sources of income) to non-

agricultural activities [2]. 

Agrarian and non-agrarian economy can be directly 

linked through production activities, or indirectly 

through income or investments. Production linkages can 

be either ascending or descending: ascending links either 

occur when agricultural sector grows and there is 

induced a growth upstream in the supply of inputs and 

services, or when the increase of local manufacturing and 

services reduces the price and increases the availability 

of increase in inputs; decreasing connections can occur 

when activities such as manufacturing and distribution, 

based on the means of agricultural production are 

increased and thus increase the demand for agricultural 

products. Links with revenues arise when a sector 

income is spent on results elsewhere, and investment 

linkages occur when a sector profit are invested 

elsewhere. All these links are important in the 

development of non-agricultural enterprises in 

developing countries and economies in transition. 

However, the links may be weak and the power of 

different linkages is specific in a context and depends on 

a number of factors. 

Conclusions. Rural area from the Republic of 

Moldova is involved in an ongoing process of socio-

economic transformation. Agriculture loses its role as the 

main source of income. Employment places in 
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principală de venit. Se reduc locurile de muncă în sectorul 

agricol. În acelaşi timp, dezvoltarea sectorului non-agricol 

este insuficientă şi nu are impact semnificativ pentru 

ocuparea forţei de muncă şi veniturile populaţiei.  

Conceptul de dezvoltare durabilă presupune elaborarea 

unui set de măsuri în scopul îmbunătăţirii nivelului de trai în 

spaţiul rural. Esenţa acestui concept constă în determinarea 

sistemului agricol necesar şi diversificarea activităţilor non-

agricole.  

În Republica Moldova nu există o instituţie responsabilă 

de crearea condiţiilor pentru dezvoltarea localităţilor rurale, 

iar politicile de dezvoltare ale acestora sunt dispersate.  

Mobilizarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă este 

necesar de a fi înfăptuită din contul resurselor interne şi 

externe. 

agriculture are reduced. Meanwhile, non-agricultural 

sector development is insufficient and does not have a 

significant impact on employment and household 

income. 

The concept of sustainable development requires a 

set of measures to improve the living standards in rural 

areas. The essence of this concept is to determine the 

necessary agricultural system and diversification of non-

agricultural activities. 

In the Republic of Moldova there is no institution 

responsible for creating conditions for the development 

of rural areas and their development policies are 

dispersed. Resource mobilization for sustainable 

development needs to be done at the expense of internal 

and external resources. 
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Lucrarea descrie principalele caracteristici ale 

procesului de instituire a responsabilităţii sociale a 

mediului de afaceri în Republica Moldova: scoate în 

evidenţă premisele pentru dezvoltarea responsabilităţii 

sociale la întreprinderi; defineşte factorii cheie,                     

care influenţează asupra implementării pe larg a 

conceptului de responsabilitate socială în cadrul 

întreprinderilor; propune clasificarea întreprinderilor în 

funcţie de cauzele principale, care au contribuit la 

desfăşurarea acţiunilor de responsabilitate socială; 

examinează măsurile de susţinere de stat a 

responsabilităţii sociale a întreprinderilor.  

In the article, the main traits of the process of the 

social responsibility’s formation in the business area of the 

Republic of Moldova have been described: the premises 

for business social responsibility’s development have been 

distinguished; the key factors influencing the 

implementation in detail the concept of social 

responsibility in enterprises have been defined; the 

classification of enterprises depending on principal causes 

that contributed to the development of socially responsible 

actions has been suggested; the measures of the state 

support of enterprises’ social responsibility have been 

examined. 

Cuvinte cheie: responsabilitatea socială; Reţeaua 

Pactul Global; mediul de afaceri. 

                                                      

Keywords: social responsibility; Global Compact 

Network; business area. 

                                                         

Introducere. În condiţiile schimbărilor din economie şi 

societate, crizei economice globale, care impune schimbarea 

comportamentului mediului de afaceri, este necesar de a 

găsi metode eficientе de soluţionare a problemelor de ordin 

social-economic. În acest context, rolul întreprinderilor este 

nu doar de a obţine profit, de a plăti regulat impozite şi a 

respecta legislaţia, ci şi de a avea un impact cât mai 

favorabil asupra vieţii societăţii, şi de aceea, acestea sunt 

nevoite să accepte o nouă formă modernă şi pragmatică de 

manifestare a eticii în afaceri, cum este responsabilitatea 

socială (RS). 

Conţinutul de bază. Responsabilitatea socială poate fi 

definită ca element al culturii antreprenoriale, care 

încurajează antreprenorii, în mod voluntar şi în detrimentul 

intereselor comerciale pe termen scurt, de a îmbunătăţi 

impactul, pe care afacerea îl are asupra mediului social sau 

ambiant [4]. Într-o anumită măsură tematica responsabilităţii 

sociale nu este absolut nouă pentru mediul de afaceri din 

Moldova. Premisele istorice pentru dezvoltarea acesteia în 

prezent au rădăcini în practica epocii sovietice, când multe 

companii de stat erau responsabile de întreţinerea obiectelor 

de infrastructură socială şi îşi asumau soluţionarea 

problemelor sociale a localităţilor, în care activau. În afară 

de aceasta, pot fi menţionate şi unele premise culturale: rolul 

important al religiei şi bisericii în societate a influenţat 

asupra faptului, că comunitatea de afaceri din Moldova a 

contribuit financiar la reconstrucţia mai multor biserici şi 

mănăstiri [5]. 

În prezent există mai mulţi factori cheie, care 

influenţează asupra implementării pe larg a conceptului de 

responsabilitate socială în cadrul întreprinderilor din 

Republica Moldova: 

1. În primul rând, prezenţa pe piaţa Republicii 

Moldova a companiilor, în special mari, cu capital străin, 

Introduction. In conditions of changes in                    

economy and society, global economic crisis, which 

requires change of business behavior, it is necessary to 

find efficient ways of solving social and economic 

problems. In this context, the role of enterprises                            

is not only to make profits, pay taxes regularly and to 

comply with legislation, but also to have a positive                   

impact on the social life, and therefore they are forced to 

accept a new modern and pragmatic form of            

manifestation of the business ethics, such as social 

responsibility (SR). 

The basic content. Social responsibility may be 

defined as the element of entrepreneurial culture that 

encourages entrepreneurs, voluntarily and to the detriment 

of short-term commercial interests, to improve impact that 

business has on the social and natural environment [4]. To 

some extent the theme of social responsibility is not 

entirely new for business environment in Moldova. 

Historical premises for its development of today are rooted 

in the Soviet era, when many state-owned companies were 

responsible for maintenance of the social infrastructure 

and solving of social problems of localities,                            

where they activited. In addition, there can be mentioned 

and some cultural premises: the important role of religion 

and the church in society influenced the fact                        

that the business community in Moldova contributed 

financially to the reconstruction of many churches and 

cloisters [5]. 

Currently there are several key factors that affect the 

widely implementation of the concept of social 

responsibility in enterprises of the Republic                            

of Moldova: 

1. First, the presence in the Moldovan market of the 

companies, especially large ones, with foreign capital, 
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care posedă un sistem dezvoltat de responsabilitate socială 

corporativă şi care sunt exemple în acest domeniu pentru 

companiile locale. 

2. În al doilea rând, lansarea Reţelei Pactul Global în 

Moldova din a.2006. 

Printre companiile Moldovei cu un sistem dezvoltat de 

responsabilitate socială corporativă domină întreprinderile 

cu capital străin, lideri în domeniul dat fiind: IM 

“MOLDCELL”, IM “Orange”, ICS “Red Union Fenosa” 

SA, ICS “Endava” SRL, BC “Mobiasbancă Groupe Société 

Générale” SA, BC “Moldova Agroindbank” SA etc. Anume 

aceste companii singure iniţiază proiecte cu o sensibilitate 

socială înaltă, bazându-se pe interacţiunea cu persoanele 

cointeresate şi abordând probleme sociale importante. 

Spre exemplu, Compania „Orange Moldova” a adoptat 

3 coduri de etică corporativă; colaboratorii participă activ în 

cadrul programului de voluntariat „Ne pasă” şi benevol 

oferă treninguri de instruire pentru elevii de la şcolile-

internat; compania oferă sprijin tinerilor pentru demararea 

afacerii proprii; plăteşte Burse de Merit celor mai buni 

studenţi ai ţării; organizează activităţi de susţinere a 

instituţiilor de învăţământ specializate, a Centrului de 

Reabilitate pentru Copii din or.Chişinău, Centrului Naţional 

de Audiologie, etc. Multe companii finanţează activităţile de 

responsabilitate socială din contul fundaţiilor create în acest 

scop. Spre exemplu, finanţarea măsurilor enumerate mai sus 

de către Compania „Orange Moldova” se realizează din 

contul Fundaţiei „Orange Moldova” [6]. Un alt exemplu 

poate fi compania „Endava Moldova”. Această companie a 

fost creată cu peste 10 ani în urmă ca un fel de proiect de 

menire socială: fondatorii aveau scopul de a oferi tinerilor 

de perspectivă – specialişti în IT locuri de muncă, care 

corespund standardelor occidentale. Pe parcursul existenţei 

întreprinderii personalul a crescut de la 3 la 210 salariaţi. Pe 

lângă companie a fost creat un fond special, din care se 

finanţează achiziţionarea computerelor pentru şcolile din 

Moldova, participarea tinerilor dotaţi la olimpiade 

internaţionale de profil, achiziţionarea bunurilor necesare 

pentru internate şi case de copii etc. [7]. 

Aceste şi alte asemenea companii pot servi drept 

exemplu pentru întreprinderile autohtone, deoarece în 

sursele mass-media se promovează pe larg activitatea lor în 

domeniul RS; aplicarea responsabilităţii sociale facilitează 

obţinerea de avantaje competitive semnificative, 

îmbunătăţeşte imaginea companiei, influenţează în mod 

direct asupra valorii brandului. Şi acest fapt este 

conştientizat de tot mai mulţi antreprenori. 

Cel mai frecvent, conceptul de responsabilitate socială, 

este utilizat şi promovat în Republica Moldova din anul 

2006, odată cu aderarea ţării la Reţeaua Pactul Global 

(RPG), care reprezintă o iniţiativă a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, ce încurajează companiile să adere, să susţină şi să 

implementeze, în limitele sferei lor de influenţă, un set de 

principii de bază în domeniul drepturilor omului, 

standardelor de muncă, mediului ambiant şi combaterii 

corupţiei, fiind totodată şi un instrument important de 

consolidare a relaţiilor dintre sectorul public, societatea 

civilă şi sectorul privat.  

În tabelul 1 sunt prezentate domeniile, principiile 

which have a developed system of corporate social 

responsibility and show the example of this area to local 

companies. 

2. Second, the launch of the Global Compact 

Network in Moldova in 2006. 

Among the companies of Moldova with the developed 

system of corporate social responsibility, companies with 

foreign ownership – leaders in their field prevail: IM 

„MOLDCELL”, IM „Orange”, ICS „Red Union Fenosa” 

JSC, ICS „Endava” Ltd., BC „Mobiasbanca Société 

Générale” JSC, CB „Moldova Agroindbank”                               

JSC etc. Namely these companies initiate projects with a 

high social sensitivity, based on the interaction with 

interested persons and addressing important social 

problems. 

For example, the company „Orange Moldova” 

adopted three corporate codes of ethics; its employees 

actively participate in the voluntary program „Ne pasă (We 

care)” and provide on their own free will trainings for 

apprentices of boarding schools; the company                           

offers support to young people to start their own business; 

pays Merit Scholarships to the best students of the country; 

organizes activities to support the specialized                                   

educational institutions, Children's Rehabilitation Center 

in Chisinau, National Center for Audiology, etc. Many 

companies finance social responsibility activities                      

from account of foundations, created for this purpose. For 

example, the funding of measures listed above by 

company „Orange Moldova” is achieved at the                           

expense of the Foundation „Orange Moldova” [6].               

Another example is the company „Endava Moldova”. This 

company was established over 10 years ago as a kind of 

social project: the founders were intended to provide the 

perspective youth – IT specialists – with jobs                                  

that met western standards. The company’s staff grew in 

time from 3 to 210 employees. The company                       

created a special fund that finances the purchase of 

computers for schools in Moldova, participation of the 

talented youth in core International Olympiads,                  

purchase of goods needed for boarding schools and 

orphanages, etc. [7]. 

These and other such companies may serve as an 

example for local businesses because the mass media 

widely promote their activity in SR; the application of 

social responsibility delivers significant competitive 

advantages, improving company’s image, directly 

affecting the brand value. This effect is realized by all the 

more entrepreneurs. 

The concept of social responsibility is frequently                     

used and promoted in Moldova since 2006, when   

Moldova joined Global Compact Network (GCN), which 

is a United Nations initiative that encourages companies to 

join, support and implement, within their sphere of 

influence, a set of basic principles of human rights, labor 

standards, environment and anti-corruption.                             

GCN principles are also an important tool to strengthen 

relations between the public sector, civil society and 

private sector. 

Table 1 presents the areas, principles of the Global 
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Reţelei Pactului Global Moldova, precum şi avantajele pe 

care le are de obţinut întreprinderea de la aderarea la RPG 

Moldova. 

Compact Network Moldova as well as the advantages, 

which may be achieved by a company since joining the 

GCN Moldova. 

 

Tabelul 1 / Table 1  

Reţeaua Pactul Global: domeniile, principiile şi avantajele de participare / 

The Global Compact Network: Areas, Principles and Advantages of Participation 

Domeniiile Reţelei 

Pactul Global / 

Areas of the Global 

Compact Network 

Principiile Reţelei Pactul Global / 

Principles of the Global Compact Network 

Avantaje de participare la Reţeaua Pactului Global /  

Advantages of participation in the Global Compact 

Network 

Drepturile 

omului / 

Human Rights 

Principiul 1/ Principle 1: să sprijine şi să 

respecte drepturile omului recunoscute la nivel 

internaţional  / Businesses should support and 

respect the protection of internationally 

proclaimed human rights; and 

Principiul 2 / Principle 2: să se asigure că nu 

sunt complice la abuzul drepturilor omului  / 

make sure that they are not complicit in human 

rights abuses. 

1. Aderarea la Pactul Global înseamnă o asociere la valorile 

şi principiile universale promovate de ONU / Joining the 

Global Compact is the association to universal values and 
principles, promoted by the UN; 

2. Constituirea unei reţele naţionale a Pactului Global oferă 

oportunitatea de a intra în proiecte de parteneriat cu ONU şi 

agenţiile sale / Establishment of a national network of the 

Global Compact provides an opportunity to enter projects of 

partnership with the UN and its agencies; 

3. Devenind o parte integrantă a Pactului Global, 

companiile participă la cea mai extinsă iniţiativă, care 

promovează responsabilitatea socială pe plan global /  

Becoming an integral part of the Global Compact, 

companies participate in the largest initiative promoting 
social responsibility at global level; 

4. Cooperînd şi comunicînd în cadrul Pactului Global, 

companiile locale pot deveni furnizorii unor mari companii 

multinaţionale / Cooperating and communicating with the 

Global Compact, local companies may become suppliers to 

large multinationals; 

5. Încorporarea principiilor de responsabilitate socială 

corporativă, inclusiv prin intermediul Pactului Global, duce 

la îmbunătăţirea competitivităţii şi imaginii companiei /  

Incorporating the principles of corporate social 

responsibility, including through the Global Compact 
improves the competitiveness and image of a company; 

6. Companiile au şanse de a stabili relaţii durabile la nivel 

naţional şi regional cu alte companii, ce promovează activ 

responsabilitatea socială corporativă / Companies have 

opportunities to establish sustainable relationships with 

other companies in national and regional level, that actively 
promotes corporate social responsibility; 

7. Pactul Global oferă companiilor oportunitatea de a-şi 

îmbunătăţi relaţiile cu administraţia publică locală şi 

comunitatea din care fac parte şi de a câştiga loialitatea 

clienţilor / Global Compact offers companies the 

opportunity to enhance relations with local government and 

the community, which they belong to and to win customer 
loyalty; 

8. Comunicând în cadrul Pactului Global, companiile pot 

formula poziţii comune faţă de problemele sociale 

importante / Communicating within the Global Compact, 

companies can formulate common positions to important 
social issues. 

Standardele 

muncii / 

Labour 

Principiul 3 / Principle 3: libertatea asocierii şi 

recunoaşterea efectivă a dreptului la negocierile 

colective / Businesses should uphold the 

freedom of association and the effective 

recognition of the right to collective 

bargaining; 

Principiul 4 / Principle 4: eliminarea tuturor 

formelor de muncă forţată şi obligatory / the 

elimination of all forms of forced and 

compulsory labour; 

Principiul 5 / Principle 5: excluderea efectivă a 

muncii copilului / the effective abolition of 

child labour; and 

Principiul 6 / Principle 6: eliminarea 

discriminării privind angajarea şi ocupaţia / the 

elimination of discrimination in respect of 

employment and occupation.  

Mediul 

înconjurător / 

Environment 

Principiul 7: să susţină o abordare precaută a 

problemelor ecologice / Principle 7: Businesses 

should support a precautionary approach to 

environmental challenges; 

Principiul 8 / Principle 8: să lanseze iniţiative 

ce promovează o responsabilitate ecologică mai 

mare / undertake initiatives to promote greater 

environmental responsibility; and 

Principiul 9 / Principle 9: să încurajeze 

dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor 

compatibile cu mediul înconjurător / encourage 

the development and diffusion of 

environmentally friendly technologies. 

Anticorupţie / 

Anti-Corruption 

Principiul 10 / Principle 10: să combată toate 

formele de corupţie, inclusiv escrocheria şi mita 

/ Businesses should work against corruption in 

all its forms, including extortion and bribery. 

Sursa / Source: întocmită de autori în baza / elaborated by authors on basis: http://www.unglobalcompact.org/   

                                                        
Numărul întreprinderilor moldoveneşti din cadrul 

Reţelei locale a Pactului Global Moldova an de an creşte: în 

The number of Moldovan enterprises within the Global 

Compact Network Moldova grows every year: 14 
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a.2006 – 14 companii, în a.2008 – 41 companii, în a.2012 – 

58 companii [1]; acestea reprezintă sferele comunicaţiilor, 

construcţiilor, educaţiei, industriei alimentare, textile, 

sectorul bancar, etc. Membrii reţelei implementează diverse 

programe de responsabilitate socială, împlicând activ atât 

angajaţii companiilor cât şi societatea.  

Reţeaua locală a Pactului Global Moldova promovează 

foarte activ ideea de RS, organizând evenimente pe această 

temă. Spre exemplu, RPG Moldova este unul dintre 

organizatorii Conferinţei Anuale Internaţionale de 

Responsabilitate Socială, în cadrul căreia reprezentanţii 

mediului de afaceri sunt familiarizaţi cu posibilităţile şi 

avantajele integrării RS în afaceri, iar unele companii 

autohtone raportează privind realizările lor obţinute în 

domeniul RS. De asemenea RPG Moldova organizează 

seminare pentru un cerc mai restrâns de antreprenori. 

Spre deosebire de ţările economic dezvoltate, unde RS 

este un stil aparte de a face business, un stil integrat în 

cultura companiei la toate nivelele sale operaţionale şi 

prezent în orice moment de timp, Moldova face primii paşi 

în această direcţie. Un grup relativ nu prea mare de 

întreprinderi încearcă să se alăture mediului de afaceri 

civilizat, prin implementarea principiilor de RS. Însă pentru 

mulţi antreprenori conceptul de responsabilitate socială 

rămâne a fi un fenomen nou, iar activitatea de RS chiar dacă 

este realizată, atunci intuitiv. 

Astfel, întreprinderile social responsabile ale Moldovei 

pot fi împărţite în trei grupe în funcţie de cauzele principale, 

care au contribuit la desfăşurarea acţiunilor de 

responsabilitate socială: 

1) Scopurile altruiste; 

2) Îmbinarea motivelor altruiste cu un demers 

strategic vizavi de RS; 

3) Dezvoltarea RS ca răspuns la presiunile crescânde, 

care vin din mediul intern (în special, de la salariaţi) şi 

extern (în special, din partea guvernului). 

Mulţi antreprenori din Moldova au fost întotdeauna 

aproape de comunitate şi au căutat să fie responsabili în 

toate acţiunile lor – să deservească cu amabilitate clienţii, să 

aibă grijă de moralul şi siguranţa personalului, să fie atenţi 

faţă de furnizori, să fie concurenţi loiali şi să protejeze 

mediul. Toate aceste acţiuni, care pot fi referite la 

manifestarea responsabilităţii sociale, posedă scopuri 

altruiste. Totodată însăşi termenul de „responsabilitate 

socială” poate să nu fie cunoscut antreprenorilor. Drept 

dovadă a acestei afirmări pot servi cuvintele dnei Tatiana 

Pavliuc, conducătorul Gospodăriei Agricole „Plaiul 

Birladean” – câştigătoarea concursului naţional în domeniul 

responsabilităţii sociale din a.2009. La Conferinţa 

Internaţională privind Responsabilitatea Socială Corporativă 

din a.2010 dna Pavliuc a recunoscut, că până de curând nu a 

auzit şi nu cunoştea nimic despre responsabilitatea socială 

corporativă: „Eu făceam pentru satul în care lucrez, aceea, 

ce consideram necesar, şi mai apoi am constatat, că aceasta 

şi este responsabilitate socială corporativă” [7]. 

Precum s-a menţionat mai sus, demersul strategic vizavi 

de RS este caracteristic unui număr mic de întreprinderi, în 

special celora, care s-au inspirat din experienţa companiilor 

social-responsabile – membre a Reţelei Pactului Global 

companies in 2006, 41 companies in 2008, 58 companies 

in 2012 [1]; these companies represent spheres of 

communication, construction, education, food, textiles, 

banking, etc. The Network’s members implement various 

social responsibility programs, actively involving 

employees of companies and the society. 

Global Compact Network Moldova promotes very 

actively the idea of SR, organizing events on this subject. 

For example, GCN Moldova is one of the organizers of the 

International Annual Conference on Social Responsibility, 

where representatives of business make the acquaintance 

with possibilities and advantages of the SR’ integration in 

business; and some national companies report on their 

achievements obtained in the SR domain. GCN Moldova 

also organizes seminars for small circles of entrepreneurs. 

Unlike developed countries, where the SR is a unique 

style of doing business, integrated in corporate culture in 

all its operational levels at any moment of time, Moldova 

takes the first steps in this direction. A relatively small 

group of companies try to join the civilized business by 

implementing the principles of SR. But for many 

entrepreneurs the concept of social responsibility remains 

a new phenomenon and even if SR activity is done, then it 

was done intuitively. 

Thus, socially responsible enterprises of Moldova can 

be divided into three groups depending on preferential 

causes that contributed to the development of social 

responsibility actions: 

1) Altruistic goals; 

2) Combination of altruistic motives with the strategic 

approach to the SR; 

3) Development of SR in response to growing pressure 

that comes from the internal (especially labor) and external 

(especially government) environment. 

Many entrepreneurs in Moldova were always close to 

the community and tried to be responsible in all their 

actions – to serve customers with courtesy, care for safety 

and morals of the staff, be considerate to suppliers, be fair 

competitors and protect environment. All these actions, 

which may be referred to the manifestation of social 

responsibility, possess altruistic purposes. At the same 

time, the very term „social responsibility” may not even be 

known entrepreneurs. As proof of this affirmation may 

serve the words of Mrs. Tatiana Pavliuc, chief of the farm 

„Plaiul Birladean” – the winner of the national contest in 

social responsibility domain in 2009. At the International 

Conference on Corporate Social Responsibility in 2010, 

Mrs. Pavliuc confessed that till recently she didn’t hear 

and didn’t know anything about the corporate social 

responsibility: „I implemented actions that I considered 

necessary for the village where I live and work, and then I 

found that namely this was a corporate social 

responsibility” [7]. 

As it was mentioned above, the strategic approach to 

the SR is characteristic for a small number of companies, 

especially those which were inspired by the experience of 

socially responsible companies-members of the Global 

Compact Network Moldova, attending conferences and 

seminars, and collaborating with these companies. 
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Moldova, participând la conferinţe şi seminare, precum şi 

colaborând cu aceste întreprinderi. Însă, cea mai mare parte 

a antreprenorilor din Moldova nu sunt familiarizaţi cu 

noţiunea de responsabilitate socială sau nu conştientizează 

importanţa  realizării activităţilor de responsabilitate socială 

la întreprinderile lor.  Astfel, studiul, realizat în a.2010 în 

cadrul proiectului ”Managementul competitivităţii 

economice a Republicii Moldova în contextul proceselor de 

globalizare şi integrare europeană şi regională” finanţat de 

Academia de Ştiinţe din Moldova, a arătat, că pentru circa 

50% din antreprenorii intervievaţi conceptul de RS era 

parţial cunoscut sau necunoscut. Cu toate că jumătate din 

respondenţi au menţionat, că cunosc noţiunea de RS, în 

esenţă, aceştia definesc acest concept numai prin prisma 

efortului depus pentru societate, neînţelegând posibilitatea 

aplicării RS la nivel de întreprindere [3].  

Sondajul antreprenorilor, realizat cu participarea 

autorilor în cadrul proiectului „Evaluarea posibilităţilor şi 

formelor preferenţiale de parteneriat social între ÎMM şi 

organele administraţiei publice, dezvoltarea responsabilităţii 

sociale a întreprinderilor” în 2012 [4] a arătat o imagine 

ceva mai bună: doar 3,0% din antreprenori nu au participat 

la acţiuni de responsabilitate socială şi 17,4% din cei 

intervievaţi au considerat, că de soluţionarea problemelor 

sociale, ecologice, altor probleme ale întreprinderii şi ale 

regiunii, mediul de afaceri nu trebuie să se ocupe, că aceasta 

este sarcina altor organizaţii. Însă, este necesar de a ţine 

cont, că chestionarea antreprenorilor a fost organizată de 

Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi realizată cu 

efortul consiliilor raionale, de aceea la sondaj au participat 

antreprenorii, care interacţionau cu organele de administrare 

publică locală. 

Organele de administrare publică, la rândul său, deseori 

sunt acei actori, care încurajează întreprinderile să fie social 

responsabile. Despre aceasta ne mărturiseşte studiul 

„Evaluarea Responsabilităţii Sociale Corporative în 

Republica Moldova”, realizat în a.2005 de către Centrul 

Analitic „Expert-Grup” [5]. Potrivit studiului, multe 

companii dezvoltă RS ca răspuns la presiunile crescânde 

care vin din mediul intern (în special, de la salariaţi) şi 

extern (în special, din partea guvernului). 

În opinia mai multor experţi şi companii intervievate, 

guvernul nu percepe responsabilitatea socială a companiilor 

ca pe o contribuţie benevolă adusă la dezvoltarea generală a 

Moldovei, dar mai curând ca pe o taxă percepută de la 

companii pentru a fi „tolerate” de societate [5]. 

În ultimii ani statul a început să întreprindă măsuri de 

promovare a noţiunii de RS şi stimulare a întreprinderilor, 

care manifestă responsabilitate socială. La măsurile de 

susţinere de stat a responsabilităţii sociale a întreprinderilor 

poate fi referită organizarea evenimentelor, ce ţin de 

problematica respectivă la nivel naţional. 

Astfel, începând cu anul 2010 se organizează şi se 

desfăşoară Concursul Naţional Anual „IMM – model de 

responsabilitate socială”, organizat în comun de către 

Reţeaua Pactului Global Moldova şi Organizaţia pentru 

Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

Concursul are drept scop stimularea companiilor pentru ca 

acestea să se implice voluntar în activităţi sociale şi de 

However, most of the entrepreneurs in Moldova are not 

familiar with the concept of social responsibility and do 

not realize the importance of introduction of social 

responsibility activities in their companies. Thus, the study 

carried out in 2010 within the project „Management of the 

economic competitiveness of the Republic of Moldova in 

the context of processes of globalization and European and 

regional integration”, funded by the Academy of Sciences 

of Moldova, showed that the concept of SR was partially 

known or unknown for almost 50 per cent of the 

interviewed entrepreneurs. Although the half of the 

respondents mentioned that they knew the concept of SR, 

in fact, they defined this concept only through the efforts 

made for the society, not understanding the possibility of 

SR’ applying at the enterprise level [3]. 

The survey of entrepreneurs, carried out with the 

authors’ participation within the project „Evaluation of 

possibilities and preferred forms of social partnership 

between SMEs and public administration bodies, 

development of social responsibility of enterprises” in 

2012 [4], showed a slightly better picture: only 3.0 per cent 

of the entrepreneurs did not participate in social 

responsibility and 17.4 per cent of those interviewed 

considered that businesses should not address social, 

environmental and other problems of the company and the 

region, but that was the concern of other organizations. 

But it is necessary to take into account that the questioning 

of entrepreneurs was organized by the Ministry of 

Economy of the Republic of Moldova and the very 

questioning was realized by district councils and therefore 

there were surveyed entrepreneurs who interacted with the 

local public administration bodies. 

Public administration bodies, in their turn, often are 

those actors, who encourage the enterprises to be socially 

responsible. The study „Evaluation of Corporate Social 

Responsibility in the Republic of Moldova”, implemented 

by the Analytical Center „Expert Group” in 2005, testifies 

to this  [5]. According to the study, many companies 

develop SR in response to growing pressure coming both 

from the internal (especially from employees) and external 

(especially from the government) environment. 

According to many interviewed experts and 

companies, the government does not interpret the social 

responsibility of enterprises as a benevolent contribution to 

the overall development of Moldova, but rather as a form 

of payment from companies to be „tolerated” by the 

society [5]. 

Over last yers, the state began to take measures to 

promote the concept of SR and stimulate enterprises 

manifesting social responsibility. State support                        

measures of social responsibility of enterprises may 

include the organizing of national-level events related to 

that issue. 

Thus, since 2010, the Annual National Contest „SME 

– social responsibility model” is being conducted, 

organized jointly by the Global Compact Network 

Moldova and the Organization for Development of Small 

and Medium-sized Enterprises. The contest                             

aims to stimulate companies to voluntarily engage them in 
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mediu. Câştigătorii sunt selectaţi în următoarele domenii: 

integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii; protecţia 

mediului înconjurător; respectarea condiţiilor de muncă a 

angajaţilor.  

Un alt exemplu de participare a statului la susţinerea 

responsabilităţii sociale a mediului de afaceri în Moldova 

este Concursul ”Marca comercială a anului”, iniţiat de CCI, 

care se organizează în colaborare cu Agenţia de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală [2]. Comitetul organizatoric al 

Concursului în a.2012 a decis ca ediţia a X-a a competiţiei 

să promoveze conceptul de responsabilitate socială a 

businessului. 

În acelaşi timp însăşi antreprenorii consideră, că рentru 

a creşte responsabilitatea socială a întreprinderilor în 

Republica Moldova, este necesar ca statul, în primul rând, 

să introducă facilitati fiscale şi alte preferinţe 

întreprinderilor social responsabile [4]. Este necesară, de 

asemenea, disponibilitatea autorităţilor publice de a colabora 

cu întreprinderile în scopul susţinerii responsabilităţii 

sociale; de a reglementa în legislaţie acţiunile referitoare la 

responsabilitatea socială a întreprinderilor. Adică, în opinia 

antreprenorilor, cele mai eficiente măsuri de creştere a 

responsabilităţii sociale a întreprinderilor sunt legate în cea 

mai mare măsură, de crearea anumitor condiţii externe 

favorabile, şi nu de schimbarea acţiunilor antreprenorilor. 

Printre alte acţiuni, care într-o măsură mai mică pot 

contribui la creşterea responsabilităţii sociale a mediului de 

afaceri, antreprenorii le consideră рromovarea 

responsabilităţii sociale, a necesităţii şi beneficiilor ei în 

societate, оrganizarea training-urilor pentru antreprenori 

privind responsabilitatea socială, difuzarea mai largă a 

programelor sociale ale organizaţiilor publice, organelor de 

administraţie publică şi a posibilităţilor de participare în 

cadrul acestora a întreprinderilor [4]. 

Concluzii. Noţiunea de responsabilitate socială ca 

formă modernă şi pragmatică de manifestare a eticii în 

afaceri este relativ nouă pentru întreprinderile din Моldova. 

Însă, pentru dezvoltarea acestui fenomen există premise 

istorice şi culturale. 

În prezent factorii, care contribuie la implementarea pe 

larg a conceptului de responsabilitate socială sunt: (i) 

existenţa pe piaţa Moldovei a companiilor mari cu capital 

străin, care au un sistem dezvoltat de responsabilitate socială 

corporativă; (ii) lansarea Reţelei Pactul Global în Moldova. 

Întreprinderile cu capital străin, de regulă, posedă un 

sistem dezvoltat de responsabilitate socială corporativă şi 

pot fi un exemplu elocvent pentru întreprinderile autohtone, 

datorită promovării pe larg în mass-media a activităţii lor în 

domeniul RS. Exemplul acestor companii denotă un efect 

pozitiv al responsabilităţii sociale: contribuţia la obţinerea 

avantajelor competitive semnificative, îmbunătăţirea 

imaginii companiei, creşterea valorii brandului. Şi acest fapt 

este conştientizat de tot mai mulţi antreprenori. 

Reţeaua Pactul Global, fiind lansată în Moldova, de 

asemenea încurajează companiile să susţină şi să 

implementeze, în limitele sferei lor de influenţă, un set de 

principii de bază a responsabilităţii sociale în domeniul 

drepturilor omului, standardelor de muncă, mediului 

ambiant şi combaterii corupţiei. Reţeaua locală a Pactului 

social and environmental activities. Winners are selected 

in the following areas: social integration and community 

support, environmental protection, labor standards 

compliance. 

Another example of state participation in supporting 

social responsibility of business in Moldova is the Contest 

„Brand of the Year”, initiated by the Chamber of 

Commerce and Industry, organized in collaboration with 

the State Agency for Intellectual Property [2]. The 

organizing committee of the contest in 2012 decided the 

X-th edition of the competition to promote the concept of 

social responsibility of business. 

At the same time, entrepreneurs believe that in order to 

increase social responsiblity of enterprises in the Republic 

of Moldova, it is necessary that the state, first, introduce 

tax incentives and other preferences to socially 

responsible businesses [4]. It is also necessary the 

availability of public authorities to collaborate with 

enterprises in order to support social responsibility; to 

regulate in legislation activities relating to social 

responsibility of enterprises. That is, according to the 

entrepreneurs’ opinion, the most effective measures to 

increase corporate social responsibility are mostly related 

to creation of certain favorable external conditions and not 

to the change of the entrepreneurs’ actions. Among other 

measures, which to a lesser extent may help to increase 

social responsibility of business, entrepreneurs consider 

promotion of social responsibility, its necessity and 

benefits for the society, organization of trainings on social 

responsibility for the entrepreneurs, wider dissemination of 

social programs of public organizations, government 

bodies and opportunities for participation of enterprises in 

them [4]. 

Conclusions. The concept of social responsibility as a 

modern and pragmatic form of manifestation of business 

ethics is relatively new for Моldovan companies. But there 

are historical and cultural prerequisites for the 

development of phenomenon. 

Currently factors that contribute to widely implement 

of the concept of social responsibility include: (i) the 

existence of large foreign-owned companies in the 

Moldovan market that have a developed system of 

corporate social responsibility, (ii) the launch of the Global 

Compact Network in Moldova . 

Foreign-owned enterprises usually have a developed 

system of corporate social responsibility and may serve as 

a good example for local businesses, due to largely 

promotion of their SR activities in mass media. The 

example of these companies has a positive effect on social 

responsibility: helping to achieve significant competitive 

advantages, improving company image, increasing brand 

value. This fact is being realized by more and more 

entrepreneurs. 

The Global Compact Network, being launched in 

Moldova, also encourages companies to support and 

implement, within their sphere of influence, a set of basic 

principles of social responsibility in such domains as 

human rights, labor standards, environment and anti-

corruption. The Global Compact Local Network Moldova 
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Global Moldova promovează activ ideea de RS, organizând 

măsuri pe tematica respectivă: conferinţe, seminare. 

O mare parte a antreprenorilor Moldovei nu sunt 

familiarizaţi cu noţiunea de responsabilitate socială sau nu 

conştientizează importanţa realizării activităţii de RS la 

întreprindere. Întreprinderile Moldovei, care manifestă 

responsabilitate socială, pot fi divizate în trei grupe în 

funcţie de cauzele, care au contribuit la desfăşurarea 

acţiunilor de responsabilitate socială: 

 Scopurile altruiste; 

 Îmbinarea motivelor altruiste cu un demers 

strategic vizavi de RS; 

 Dezvoltarea RS ca răspuns la presiunile crescânde 

care vin din mediul intern (în special, de la salariaţi) şi 

extern (în special, din partea guvernului). 

Măsurile de susţinere de stat a responsabilităţii sociale a 

întreprinderilor se limitează la organizarea evenimentelor pe 

tematica respectivă la nivel naţional. În acelaşi timp însăşi 

antreprenorii consideră, că рentru a creşte responsabilitatea 

socială a întreprinderilor în Republica Moldova, este necesar 

ca statul, în primul rând, să introducă facilitati fiscale şi alte 

preferinţe întreprinderilor social responsabile. Este necesară, 

de asemenea, disponibilitatea autorităţilor publice de a 

colabora cu întreprinderile în scopul susţinerii 

responsabilităţii sociale; de a reglementa în legislaţie 

acţiunile referitoare la responsabilitatea socială a 

întreprinderilor. Adică, în opinia antreprenorilor, cele mai 

eficiente măsuri de creştere a responsabilităţii sociale a 

întreprinderilor sunt legate în cea mai mare măsură, de 

crearea anumitor condiţii externe favorabile, şi nu de 

schimbarea acţiunilor antreprenorilor.  

actively promotes the idea of SR, organizing measures on 

that topic: conferences, seminars. 

A large part of Moldovan entrepreneurs are not 

familiar with the concept of social responsibility and do 

not realize the importance of SR activities in business. 

Moldovan enterprises, which carry out social 

responsibility can be divided into three groups according 

to the causes that contributed to the development of social 

responsibility actions: 

  Altruistic goals; 

  Combination of altruistic motives with the 

strategic approach to the SR; 

  Development of SR in response to growing 

pressure that comes from the internal (especially                     

labor) and external (especially government)            

environment. 

Measures of state support of enterprises’ social 

responsibility are confined to organizing events of this 

topic on national level. At the same time, the entrepreneurs 

believe that in order to increase the social responsibility in 

Moldova, it is necessary for the state, first, to introduce tax 

exemptions and other preferences to socially responsible 

businesses. It is also necessary the availability of public 

authorities to collaborate with enterprises in order to 

support social responsibility; to regulate in legislation 

activities relating to social responsibility of enterprises. 

That is, in the opinion of entrepreneurs, the most effective 

measures to increase social responsibility of enterprises are 

mostly related to creation of certain favorable external 

conditions and not to change of the actions of 

entrepreneurs. 
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În acest articol este redată analiza managementului 

formării profesionale a salariaţilor în Republica Moldova. 

În articol sunt evidenţiate principalele aspecte ale 

managementului formării profesionale ale salariaţilor în 

diferite activităţi economice şi cheltuielile aferente formării 

profesionale a salariaţilor în Republica Moldova.  

Cuvinte cheie: management, formarea profesională, 

salariat, resurse umane, cheltuieli aferente formării 

profesionale. 

 

Introducere. În prezent, competitivitatea pe piaţa 

mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor depinde de mai mulţi 

factori, inclusiv dezvoltarea competenţelor lucrătorilor. 

Totodată, în condiţiile în care atât în Republica Moldova cât 

şi în lumea întreagă inovaţiile schimbă tehnologia şi 

managementul de la o zi la alta, companiile şi societăţile 

comerciale sunt obligate să-şi reconsidere permanent politica 

de resurse umane. De aceea, angajatorul trebuie să efectueze 

procesul de formare profesională, instruire avansată pentru a 

dezvolta competenţele salariaţilor săi. 

În teorie sunt diferite definiţii ale formării profesionale 

sau ale instruirii. Unele din ele sunt:  

1) Formarea profesională presupune „un proces 

sistematic de schimbare a comportamentului, cunoştinţelor 

şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul îmbunătăţirii 

echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele 

locului de muncă“ [1, p.83]. 

2) Pregătirea/instruirea este un proces de învăţare ce 

implică dobândirea de abilităţi, concepte, reguli şi atitudini 

care să conducă la sporirea potenţialului şi performanţelor 

salariaţilor şi motivarea lor pentru localitate şi ataşament faţă 

de organizaţie [2, p.195]. 

Formarea profesională a salariaţilor are următoarele 

obiective: adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale 

locului de muncă; obţinerea unei calificări profesionale; 

actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi 

locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale 

pentru ocupaţia de bază; reconversia profesională determinată 

de restructurări socio-economice; dobândirea unor cunoştinţe 

avansate, a unor metode şi procedee moderne necesare pentru 

realizarea activităţilor profesionale; prevenirea riscului 

şomajului; promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei 

profesionale. 

Conţinutul de bază. Baza juridică a Republicii Moldova 

privind formarea, recalificarea şi perfecţionarea  angajaţilor 

include Codul Muncii [3], Legea privind ocuparea forţei de 

muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă [5], Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea 

Concepţiei  privind orientarea, pregătirea şi  instruirea 

profesională a resurselor umane [6] şi alte acte juridice. 

Conform articolului 9 al Codului Muncii al Republicii 
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Introduction. Currently, the market competitiveness 

of goods, works and services dependents from many 

factors, including skills of workers. At the same time, in 

conditions that are in the Republic of Moldova and all 

over the world,  innovations involves changes in 

technology and management from day to day, enterprises 

and companies are obliged to constantly reconsider the 

human resources policy. Therefore, the employer must 

carry out the process of vocational training, skills 

development of his employees. 

In theory there are different definitions of vocational 

training. Some of them are: 

1. Vocational training presupposes "a systematic 

process of behavioral, knowledge and motivation 

changes of existing employees in order to improve the 

balance between employee characteristics and job 

requirements" [1, p.83]. 

2. Preparation/training is a learning process that 

involves the acquisition of skills, concepts, rules and 

attitudes that lead to increased performance potential and 

motivation of employees and their location and 

attachment to the organization [2, p.195]. 

Professional training for employees has the 

following objectives: employee adaptation to the job 

requirements or workplace, obtaining of professional 

qualification, updating knowledge and skills specific to 

the job and the workplace and improve the training for 

the occupation of basic retraining due to social and 

economic restructuring, acquiring of advanced 

knowledge, methods and modern techniques, necessary 

for carrying out professional risk prevention  

unemployment, promoting at work and career 

development. 

The basic content. The legal basis of the Republic 

of Moldova for vocational training, retraining and 

advanced training of employees include the Labor                       

Code [3], the law on employment and social               

protection of people looking for a job [5], Parliament 

decision for the approving the concept of orientation, 

preparation and training of human resources [6], and 

other legal acts.  
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Moldova „salariatul are dreptul la formare profesională, 

reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu prezentul cod şi 

cu alte acte normative” [3, art.9(h)]. Totodată, articolul 195 

prevede garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care 

urmează, la iniţiativa angajatorului, cursul de formare 

profesională:  

1. Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, 

cursul de formare profesională cu scoatere din activitate li se 

menţine locul de muncă/funcţia şi salariul mediu, li se acordă 

alte garanţii şi compensaţii prevăzute de legislaţie;  

2. Salariaţilor care urmează, la iniţiativa angajatorului, 

cursul de formare profesională cu scoatere din activitate, într-

o altă localitate, li se compensează cheltuielile de deplasare în 

modul şi în condiţiile prevăzute pentru salariaţii trimişi în 

deplasare în interes de serviciu [3, art.195].  

3. Prin formare profesională se înţelege orice proces de 

instruire în urma căruia un salariat dobândeşte o calificare, 

atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberată în 

condiţiile legii.  

4. Prin formare profesională continuă se înţelege orice 

proces de instruire în cadrul căruia un salariat, având deja o 

calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele 

profesionale prin aprofundarea acestora într-un anumit 

domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor 

metode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii 

respective.  

5. Prin formare tehnică se înţelege orice sistem de 

instruire prin care un salariat însuşeşte procedeele de aplicare 

în procesul muncii a mijloacelor tehnice şi tehnologice                   

[3, art.212]. 

Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să 

favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care 

urmează instruirea în producţie, se perfecţionează sau studiază 

în instituţii de învăţământ, fără scoatere din activitate. În 

cadrul fiecărei unităţi/ persoană juridică, angajatorul, în 

comun cu reprezentanţii salariaţilor, întocmeşte şi aprobă 

anual planurile de formare profesională [3]. Conform Legii 

Republicii Moldova privind ocuparea forţei de muncă şi 

protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, în articolul 13 se stipulează: angajatorii contribuie la 

realizarea politicilor privind ocuparea forţei de muncă în baza 

creării de condiţii pentru calificarea, recalificarea şi 

perfecţionarea salariaţilor [5, art.13(b)]. 

Condiţiile, modalităţile şi durata formării profesionale, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi volumul mijloacelor 

financiare alocate în acest scop (în mărime de cel puţin 2 la sută 

din fondul de salarizare al unităţii), se stabilesc în contractul 

colectiv de muncă sau în convenţia colectivă. În cazul în care 

participarea salariaţilor la cursurile sau stagiile de formare 

profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile aferente 

sunt suportate de către acesta. În cazul scoaterii din activitate a 

salariatului pe o durată scurtă, în scopul formării profesionale, 

acţiunea contractului individual de muncă al acestuia continuă 

cu menţinerea salariului mediu [3, art.213]. 

Salariatul are dreptul la formare profesională, inclusiv la 

obţinerea unei profesii sau specialităţi noi. Acest drept poate fi 

realizat prin încheierea, în formă scrisă, a unor contracte de 

formare profesională, adiţionale la contractul individual de 

muncă. În cazul în care salariatul vine cu iniţiativa participării la 

According to the Labour Code of the Republic of 

Moldova: the employee has the right to                             

vocational training, retraining and training in accordance 

with this Code and other laws [3, art.9(h)]. However, 

Article 195 provides guarantees and compensation to 

employees by the employer following training course:  

1. Employees who get, by the employer’ initiatives, 

the training in professional activities with 

workplace/function and average salary kept,                            

and with guarantees and compensations provided                         

by law;  

2. Employees who get, by the employer’ initiatives, 

the training in professional activities in another locality, 

with the compensation of travel expenses in the mode 

and under conditions provided for business travels [3, 

art.195].  

3. Training means any instruction process after                

which an employee acquires a qualification, attested                       

by a certificate or diploma obtained according to                       

the law. 

4. Continuing training means any training process 

in which an employee, who already have a qualification 

or a profession, completes his professional knowledge in 

a particular area of specialty acquiring greater 

knowledge, basic or applied methods, or new procedures 

in the respective specialty. 

5. The technical training is any training                  

system that endorses employee work processes in the 

application of technical means and technology                          

[3, art.212]. 

The employer is obliged to create conditions and 

encourage vocational and technical training of 

employees that improve their qualifications or study in 

educational institutions, without removal from the 

activity. At each juridical person, the employer, together 

with representatives of the employees prepare and 

approve annual training plans [3]. According to the law 

on employment and social protection of people looking 

for a job in Article 13 says: employers contribute to 

employment policies in the creation of conditions for 

qualification, requalification and improving employees 

[5, art. 13(b)]. 

Conditions, procedures and training period, the rights 

and obligations of the parties and the amount of funds 

allocated for this purpose (in the amount of at least 2 

percent of the payroll unit) shall be determined in 

collective labor contract or collective agreement. If 

employees' participation in training courses or 

internships is initiated by the employer, all costs shall be 

borne by him. If you remove the employee from work 

for a short time, for training purposes, the individual 

labor contract action continues to maintain its average 

wage [3, Art.213]. 

The employee has the right to vocational training, 

including obtaining a new profession or specialty. This 

right can be achieved by the conclusion written                  

contracts for training, additional to the employment 

contract. If the employee comes to participation in                   

some form of training with decommissioning activities 
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o formă de formare profesională cu scoatere din activitate, 

organizată în afara unităţii, angajatorul va examina solicitarea 

scrisă a salariatului în comun cu reprezentanţii salariaţilor. În 

termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării 

solicitării, angajatorul va decide în ce condiţii poate permite 

participarea la o formă de formare profesională a salariatului şi 

dacă va suporta, integral sau parţial, costul acesteia [3, art.214]. 

Angajatorul are dreptul să încheie un contract de formare 

profesională continuă cu orice salariat al unităţii [3, 

art.216(3)]. Formarea profesională poate avea loc atât în 

Republica Moldova, cât şi în străinătate. Durata de pregătire 

este stabilită de angajator. 

Republica Moldova trebuie să îndeplinească obligaţiile 

impuse prin Convenţia ILO nr.142 privind orientarea 

profesională şi pregătirea profesională în domeniul 

valorificării resurselor umane (Geneva, 23 iunie 1975, 

ratificată de Republica Moldova la 28 septembrie 2001) [7]. 

În conformitate cu aceasta , ţara în curs de dezvoltare are 

nevoie de o îmbunătăţire a sistemului de orientare generală , a 

învăţământului profesional, a consilierii profesionale. Una 

dintre cele mai importante probleme naţionale în acest 

domeniu este de asigura continuitatea de formare la toate 

nivelurile de calificare. 

Datele Biroului Naţional de Statistică al Republicii 

Moldova (BNS RM) confirmă că tendinţa numărului 

salariaţilor instruiţi în Republica Moldova în perioada 2006-

2011 este în creştere. Aşadar, în anul 2006 au fost instruiţi 

52485 de salariaţi, iar în anul 2011 în formarea profesională 

au participat 67774 de salariaţi. Indicatorul dat s-a majorat cu 

15289 de persoane sau cu 29% în perioada ultimilor 5 ani. 

Din numărul total al salariaţilor instruiţi, au fost aproximativ 

de 2 ori mai mulţi funcţionari decât muncitori în perioada 

2006-2008 şi respectiv de 3 ori mai mult în perioada 2009-

2011. Concomitent, în ultimii 5 ani, tendinţa formării 

profesionale în rândul muncitorilor este în scădere (de la 

32.2% în 2006 până la 28.7% în 2011, deci cu 3.6 p.p.), iar în 

rândul funcţionarilor este în creştere (de la 67.8% în 2006 

până la 71.3% în 2011, deci cu 3.6 p.p.). Trendul formării 

profesionale a salariaţilor în Republica Moldova în anii 2006-

2011 este prezentat în Tabelul 1: 

organized outside the unit, the employer will review                

the written request of the employee together with 

employee representatives. Within 15 calendar days                          

from registration request, the employer will decide                 

under what conditions he may allow the employee 

attending training and bear all or part of its cost [3,                    

art. 214]. 

The employer has the right to enter into a                   

contract with any employee of enterprise’s unit [3, 

art.216 (3)]. Trainings are held both in Moldova and 

abroad. Duration of training is established by the 

employer. 

The Republic of Moldova must fulfill the         

obligations imposed by the ILO Convention No.142 

"Human Resources Development Convention"                 

(Geneva, 23 June 1975, ratified by the Republic of 

Moldova on 28 September 2001) [7]. In accordance                  

with this, country is in the course of developing                    

and improving the system of general and vocational 

education, educational and vocational guidance. One of 

the most important national problems in this                            

area is to ensure the continuity of training at all levels of 

qualification. 

The data from National Bureau of Statistics of the 

Republic of Moldova (NBS RM) confirms that the trend 

of trained employees in Moldova in the period 2006-

2011 growth. So, in 2006 were trained 52,485 

employees, and in 2011: 67,774 employees. This 

indicator increased by 15,289 persons or 29%                        

during the last 5 years. From total number of trained 

employees, clerks were approx. 2 times more than 

workers in the period 2006-2008 and approx. 3 times 

more than in the period 2009-2011. Simultaneously, 

during the last 5 years, the trend of trained workers is in 

decreasing (from 32.2% in 2006 to 28.7% in 2011, i.e. 

on 3.6 p.p.) and of clerks is in increasing (from 67.8% in 

2006 to 71.3% in 2011, i.e. on 3.6 p.p.). Trend of 

employees’ vocational background in the Republic of 

Moldova during the period 2006-2011 are presented in 

the Table 1: 
 

Tabelul 1 / Table 1 

Formarea profesională a salariaţilor în Republica Moldova /  

Employees’ vocational background in the Republic of Moldova 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Persoane instruite / Trained persons – total, pers. 52485 58558 62922 57990 59612 67774 

% 100 100 100 100 100 100 

inclusiv / including:             

Muncitori / Workers, pers. 16914 19049 19629 15050 15894 19421 

% 32.2 32.5 31.2 26.0 26.7 28.7 

Funcţionari / Clerks, pers.  35571 39509 43293 42940 43718 48353 

% 67.8 67.5 68.8 74.0 73.3 71.3 

Sursa / Source: elaborată de autor în baza datelor BNS RM /elaborated by the author on the  NBS RM data [4, p.120]. 
 

Conform datelor BNS al RM numărul semnificativ al 

persoanelor instruite au fost înregistrate în următoarele 

activităţi economice: transporturi şi comunicaţii (9081 pers. 

sau 73,8% în 2006 şi 8488 pers. sau 59,5% în 2011); sănătate 

According to the data from NBS RM, the significant 

number of trained persons was registered in the following 

economic activities: transport and communications (9,081 

pers. or 73.8% in 2006 and 8,488 pers. or 59.5% in 2011); 
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şi asistenţă socială (7497 pers. sau 14,3% în 2006 şi 9233 

pers. sau 13,6% în 2011); industria prelucrătoare (8080 pers. 

în 2006 şi 7212 pers. în 2011); învăţământ (5788 pers. sau 

11,0% în 2006 şi 7748 pers. sau 11,4% în 2011); activităţi 

financiare (4168 pers. sau 7,9% în 2006 şi 6561 pers. sau 

9,7% în 2011). Majoritatea dintre salariaţii instruiţi în 

perioada 2006-2011 a fost înregistrată în următoarele 

activităţi economice: agricultură, economia vânatului, 

silvicultură şi piscicultură (cu 367 pers. sau 0,4 p.p.); comerţ 

cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, 

motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale (cu 1286 pers. 

sau 0,6 p.p.); activităţi financiare (cu 2393 pers. sau 1,7 p.p.); 

tranzacţii imobiliare (cu 2112 pers. sau 1,9 p.p.); administraţie 

publică (cu 4588 pers. sau 4,7 p.p.); învăţământ (cu 1960 pers. 

sau 0,4 p.p.). În activităţi de servicii colective, sociale şi 

personale nu au fost înregistrate schimbări. În alte activităţi 

economice principale a fost înregistrată o micşorare a 

salariaţilor instruiţi. Trendul formării profesionale a 

salariaţilor pe activităţi economice în Republica Moldova în 

2006-2011 este prezentat în Tabelul 2: 

health and social work (7,497 pers. or 14.3% in 2006 and 

9,233 pers. or 13.6% in 2011); manufacturing industry 

(8,080 pers. in 2006 and 7,212 pers. 2011); education 

(5,788 pers. or 11.0% in 2006 and 7,748 pers. or 11.4% in 

2011); financial intermediation (4,168 pers. or 7.9% in 

2006 and 6,561 pers. or 9.7% in 2011). Increasing of 

trained employees in the period 2006-2011 were recorded 

in the following economic activities: agriculture, hunting, 

forestry and fishing (on 367 pers. or 0.4 p.p.); wholesale 

and retail trade, repairing of motor vehicles, motorcycles, 

personal and household goods (on 1,286 pers. or 0.6 p.p.); 

financial intermediation (on 2,393 pers. or 1.7 p.p.); real 

estate activities (on 2,112 pers. or 1.9 p.p.); public 

administration (on 4,588 pers. or 4.7 p.p.); education (on 

1,960 pers. or 0.4 p.p.). In public, social and personal 

services didn’t register the changes. In other main 

economic activities were recorded decreasing of trained 

employees. Trend of employees’ vocational background in 

the Republic of Moldova by economic activities during 

the period 2006-2011 are presented in the Table 2: 
 

Tabelul 2 / Table 2 

Formarea profesională a salariaţilor pe activităţi economice  în Republica Moldova /  

Employees’ vocational background in the Republic of Moldova by economic activity 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Total, pers. 52485 58558 62922 57990 59612 67774 

% 100 100 100 100 100 100 

din care / of which:   

Agricultură, economia vânatului, silvicultură şi piscicultură / Agriculture, hunting, 

forestry and fishery, pers. 
225 325 195 300 526 592 

% 0.4 0.6 0.3 0.5 0.9 0.9 

Industrie / Industry – total, pers. 12297 12732 14184 11274 12745 14257 

% 23.4 21.7 22.5 19.4 21.4 21.0 

   industria extractivă / mining and quarrying, pers. 176 266 330 112 127 137 

   industria prelucrătoare / manufacturing industry, pers. 8080 8118 9452 5965 6387 7212 

   energie electrică şi termică, gaze şi apă / electric and thermal energy, gas and 

water, pers. 
4041 4348 4402 5197 6231 6908 

Construcţii / Construction, pers. 1605 1762 1503 969 1129 1131 

% 3.1 3.0 2.4 1.7 1.9 1.7 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor, motocicle-telor, a 

bunurilor casnice şi personale / Wholesale and retail trade; repa-ring of motor 

vehicles, motorcycles, personal and household goods, pers. 

3009 4100 3946 3352 3151 4295 

% 5.7 7.0 6.3 5.8 5.3 6.3 

Hoteluri şi restaurante / Hotels and restaurants, pers. 437 636 380 360 435 208 

% 0.8 1.1 0.6 0.6 0.7 0.3 

Transporturi şi comunicaţii / Transport and communications, pers. 9081 9030 9429 9129 5778 8488 

% 73.8 70.9 66.5 81.0 45.3 59.5 

Activităţi financiare / Financial intermediation, pers. 4168 4814 5395 4872 5605 6561 

% 7.9 8.2 8.6 8.4 9.4 9.7 

Tranzacţii imobiliare / Real estate activities, pers. 2778 3461 4126 4181 4437 4890 

% 5.3 5.9 6.6 7.2 7.4 7.2 

Administraţie publică / Public administration, pers. 4914 5251 6821 6659 8294 9502 

% 9.4 9.0 10.8 11.5 13.9 14.0 

Învăţământ / Education, pers. 5788 6718 6278 6477 7058 7748 

% 11.0 11.5 10.0 11.2 11.8 11.4 

Sănătate şi asistenţă socială / Health and social work, pers. 7497 9226 9842 9866 10012 9233 

% 14.3 15.8 15.6 17.0 16.8 13.6 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale / Other public, social and 

personal services, pers. 
686 776 823 551 442 869 

% 1.3 1.3 1.3 1.0 0.7 1.3 

Sursa/Source: Elaborată de autor în baza datelor BNS RM /Elaborated by the author on the NBS RM data [4, p.120]. 
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Conform datelor BNS RM, cheltuielile aferente 

formării profesionale în Republica Moldova în perioada 

ultimii 5 ani sunt destul de semnificative cât din                  

partea întreprinderii atât şi din partea bugetului republican 

şi bugetului local. În total, în anul 2006 acest indicator a 

fost 55866.7 mii lei, iar în anul 2011 -  97115.8 mii lei, 

adică majorarea la 41249.1 mii lei sau la 1,7 ori. 

Cheltuielile aferente formării profesionale în                

Republica Moldova în anii 2006-2011 sunt prezentate în 

Tabelul 3: 

According to NBS RM data of expenditures due to 

vocational background in the Republic of Moldova during 

the last 5 years are quite significant both from the part of 

enterprises and from the republican budget and local 

budget. In total, in 2006 this indicator was 55,866.7 

thousand lei and in 2011 was 97,115.8 thousand lei, i.e. 

increasing on 41,249.1 thousand lei or on 1.7 times. 

Expenditures due to vocational background in the 

Republic of Moldova during the period 2006-2011 are 

presented in the Table 3: 

 

Tabelul 3 / Table 3 

Cheltuieli aferente formării profesionale în Republica Moldova, mii lei / 

Expenditures due to vocational background in the Republic of Moldova, thousand lei 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 55866.7 63356.6 82613.2 68041.5 79208.7 97115.8 

inclusiv din contul / including on the account of:   

Întreprinderii / the company 48112.7 54100.0 70175.6 58943.9 66684.9 83143.1 

bugetului republican / republican budget 2300.1 3762.2 4877.5 4132.7 4919.8 6319.3 

bugetului local / local budget 4085.4 4767.4 4157.2 4153.3 5450.8 6278.7 

altele / other 1368.5 727.0 3402.9 811.6 539.0 1374.7 

Sursa / Source: datele ale BNS RM / data from the NBS RM [4, p.123]. 
 

Concluzii: Managementul resurselor umane constă în 

ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, 

motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul 

organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a 

obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Rolul 

perfecţionării profesionale a angajaţilor din diferite firme 

poate fi explicat prin următoarele: 

 creşterea complexităţii sistemelor de producţie ceea 

ce reclamă cunoştinţe în domenii noi de planificare, 

informatică, negociere; 

 creşterea accentului pus pe cultura firmei, 

necesitatea ca angajaţii să cunoască valorile culturale ale 

unităţii şi să se comporte în concordanţă cu acestea; 

 capacitatea indivizilor de a înţelege procesele ce se 

desfăşoară în cadrul firmelor; 

 preocuparea pentru dezvoltarea aptitudinilor şi 

trăsăturilor de personalitate necesare stimulării activităţii şi 

succesului. 

Având un sistem de formare profesională, recalificare şi 

instruire avansat şi bine organizat, care răspunde la cerinţele 

progresului ştiinţifico-tehnic, este o condiţie necesară pentru a 

obţine rezultate în toate sectoarele economiei, stabilitatea 

relaţiilor de muncă, satisfacerea nevoilor individuale de auto-

realizare şi dezvoltare a creativităţii, condiţii ce oferă drepturi 

constituţionale la educaţie. 

Managementul formării profesionale a salariaţilor în 

ţară poate fi asigurat prin ridicarea gradului de conştientizare 

în rândul populaţiei privind necesitatea şi importanţa instruirii 

pe parcursul întregii vieţi, ca o condiţie de bază în asigurarea 

competitivităţii forţei de muncă în condiţiile unei concurenţe 

acerbe pe piaţa muncii. 

Conclusions: Human resource management                 

consists of all activities aimed at ensuring the 

development, motivation and retention of human 

resources within the organization to achieve its 

objectives with maximum efficiency and meet the needs 

of employees. The role of professional development for 

employees from different firms can be explained by the 

following: 

 increasing the complexity of production systems 

which require knowledge in new areas of planning, 

information, negotiation; 

 increased emphasis on corporate culture, 

employees need to know the cultural values of unity and 

to act in accordance with them; 

 ability of individuals to understand the 

processes that take place within firms; 

 concern for the development of skills and of 

personality traits needed for stimulation of activity and 

success. 

With a system of training, retraining and advanced 

training well organized and meets the requirements of 

scientific and technical progress is a necessary condition 

for achieving results in all economic sectors, labor 

relations stability, to meet the individual needs of self-

realization and development creativity, providing 

constitutional rights to education.  

Management training for employees in the country 

can be achieved by raising awareness among the 

population on the need and importance of training 

throughout life, as a basic labor competitiveness in the 

conditions of labor market. 
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DIMENSIUNI CANTITATIV-CALITATIVE  

ALE FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI EDUCAŢIONAL 

DIN R. MOLDOVA ABORDATE PRIN PRISMA 

POTENŢIALULUI ECONOMIC 
 

       Tatiana BUCOS, drd., lector superior, ASEM 
 

      Recenzent: Nellea FILIP, dr., conf. univ., ASEM 
 

Pe măsura aprofundării economiei cunoaşterii, 

potenţialul economic al ţărilor într-o măsură tot mai mare 

este dependent de calităţile imputate factorului uman în 

cadrul sistemului educaţional. În Republica Moldova educaţia 

este declarată prin lege prioritatea naţională numărul unu, 

caracterul prioritar al educaţiei justificând cotele importante 

ale cheltuielilor publice direcţionate către această sferă 

socială. Paralel cu nivelul înalt al cheltuielilor educaţionale 

ale statului, RM este caracterizată de rate scăzute de înrolare 

la toate treptele sistemului educaţional, ceea ce determină 

gradul scăzut al impactului cheltuielilor educaţionale asupra 

mecanismului de valorificare a potenţialului economic. 

Impactul redus al cheltuielilor publice educaţionale asupra 

potenţialului economic din RM este explicat şi prin 

neconcordanţa calităţii şi structurii output-lui sistemului 

educaţional cu exigenţele economiei reale. 

Cuvinte cheie: potenţial economic, potenţial uman, 

educaţie, sistem educaţional, cheltuieli educaţionale, rată de 

înrolare în sistemul educaţional, numărul de elevi/studenţi 

la 10000 de locuitori. 
 

În contextul tendinţelor de aprofundare a economiei 

cunoaşterii, are loc reliefarea caracterului dependent al 

creşterii economice de performanţele caracteristice 

componentei umane a potenţialului economic, care, la rândul 

său, sunt subordonate calităţilor imprimate resurselor umane 

în cadrul sistemului educaţional. În conformitate cu actele 

legislative ce vizează funcţionarea sistemului educaţional 

din Republica Moldova, educaţia în ţara noastră constituie 

prima prioritate naţională [2], iar capitalul uman, creat prin 

implicarea fenomenului educaţional, este considerat factorul 

primordial în asigurarea dezvoltării durabile a ţării, în 

instaurarea societăţii cunoaşterii, în promovarea aspiraţiilor 

de integrare europeană şi în soluţionarea problemelor de 

ordin social-economic [5]. Fiind declarată prioritatea 

naţională numărul unu, statul se implică activ în finanţarea 

sistemului de învăţământ, acestui domeniu fiindu-i destinate 

cote importante ale cheltuielilor publice (Figura 1): 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 

DIMENTIONS OF MOLDOVAN EDUCATION 

SYSTEM OPERATION IN THE FRAMEWORK  

OF ECONOMIC POTENTIAL 
 

Tatiana BUCOS, PhD candidate, Senior lecturer, ASEM 
 

Reviewer: Nellea FILIP, PhD, Professor, ASEM 
 

The thoroughness of knowledge economy, makes the 

countries’ economic potential increasingly dependant                          

on the qualities attributed to the human factor within                   

the education system. Education in the Republic of 

Moldova is declared by law the number one national 

priority; this priority of education justifies the significant                          

share of public expenditure directed to this social 

sphere. Along with the high level of state education 

spending, Moldova is characterized by low enrollment 

rates at all levels of the education, resulting in low level 

of educational spending impact on economic potential 

recovery mechanism. Low impact of educational public            

expenditures on economic potential in Moldova is             

explained by the discrepancy of quality and structure of 

the education system’s output with the requirements of 

the real economy. 

Keywords: economic potential, human potential, 

education, education system, education expenditures, 

education enrollment rate, number of pupils/students per 

10,000 inhabitants. 
 

In the framework of knowledge economy 

thoroughness tendencies, the dependency of economic 

growth from human component performances of the 

economic potential is highlighted, which, in its turn, is 

subordinated to the qualities given to human resources 

within the education system. In accordance with 

legislation regarding the functioning of the Moldovan 

education system, the education in Moldova is considered 

the number one national priority [2], and human capital, 

created by involving educational phenomenon, is 

considered the primary factor which ensure sustainable 

development of the country, in establishing a knowledge 

society, in promoting European integration aspirations and 

solving social-economic problems [5]. Since it is stated as 

number one national priority, state is actively involved in 

financing of education system; this field being given a 

significant share of public expenditure (Figure 1): 

 
Fig. 1. Evoluţia cheltuielilor bugetare pentru învăţământ  Fig. 1. Budget spending evolution for education 

Sursa  Source: Elaborat de autor, în baza http://www.minfin.md  Elaborated by the author based on 

http://www.minfin.md 

http://www.minfin.md/
http://www.minfin.md/
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Conform Figurii 1, în perioada 2000-2012 cheltuielile 

bugetare orientate către finanţarea sistemului educaţional au 

constituit, în medie, 20% din totalitatea cheltuielilor bugetare, 

în acelaşi timp, revenindu-le o pondere medie anuală de peste 

9% din PIB în anii 2009 şi 2010. Ponderea înaltă în PIB a 

cheltuielilor educaţionale este asociată cu cheltuieli 

educaţionale modeste exprimate în valori absolute. Fiind 

exprimate în dolari SUA, cheltuielile educaţionale per 

elev/student din RM constituiau în 2009 – 640 la nivelul 

educaţiei primare, 595 pentru educaţia secundară şi 687 pentru 

educaţia terţiară, media europeană a cheltuielilor               

educaţionale per elev/student în acelaşi an fiind de 6504                 

dolari SUA.  

Analiza structurii cheltuielilor educaţionale pe trepte ale 

sistemului educaţional scoate în evidenţă prioritatea acordată de 

către stat finanţării învăţământului primar şi secundar, acestor 

două nivele educaţionale revenindu-le peste 50% din totalitatea 

cheltuielilor publice educaţionale. Cota înaltă a cheltuielilor 

publice orientate către învăţământul general este însoţită de 

descreşterea numărului elevilor înrolaţi în învăţământul primar 

şi terţiar din RM (Figura 2): 

According to Figure 1, during 2000-2012 the                      

budgetary expenditures, aimed at financing the 

education system, were, on average 20% of all spending, 

while accounting a share of more than 9% of GDP in 

2009 and 2010. High share of GDP spent on education is 

associated with poor educational expenses, expressed in 

absolute values. Expressed in USD, educational 

expenditures per pupil/ student from Moldova, in 2009 

were 640 at the level of primary education, 595 for 

secondary education and 687 for tertiary education, the 

European average of educational expenditures per 

pupil/student in the same year being USD 6504. 

Analysis of educational expenditure structure on 

levels of educational system highlights the priority given 

by the state to funding the primary and the secondary 

educational levels, these two educational levels 

accounting over 50% of all public educational 

expenditures. The high share of public expenditures,  

aimed at general education, takes place within a decrease 

in the number of students enrolled in primary and 

tertiary education (Figure 2): 

 
Fig. 2. Elevi în instituţiile de învăţământ primar şi secundar,  la 10000 de locuitori   

Fig. 2. Pupils in primary and secondary schools, to 10,000 inhabitants 

Sursa  Source: Elaborat de autor, în baza datelor http://www.statistica.md  Elaborated by the author based on data 

from http://www.statistica.md 
 

Conform figurii 2, în perioada anilor 1997-2012 are loc 

declinul continuu al numărului elevilor înrolaţi în învăţământul 

primar şi secundar, la 10000 de locuitori. Descreşterea 

indicatorului dat cu 40,9% are loc pe fundalul descreşterii cu 

aproximativ 50% a populaţiei de vârstă şcolară. Paralel cu 

descreşterea numărului populaţiei de vârstă şcolară, reducerea 

numărului elevilor la 10000 de locuitori rezultă şi din 

descreşterea ratei brute de înrolare în învăţământul primar şi 

secundar. Conform datelor BNS, rata brută de înrolare în 

învăţământul primar şi secundar în anul 2012 a fost sub nivelul 

anului 2000, acest indicator înregistrând o descreştere de 7,3%, 

în învăţământul primar şi 3,2% pentru învăţământul               

gimnazial.  

Descreşterea ratei de înrolare în învăţământul general are 

loc paralel cu implementarea de către stat a unor măsuri de 

politici educaţionale, orientate către sporirea ratei de cuprindere 

a copiilor în sistemul educaţional. În acest context, una dintre 

direcţiile prioritare ale reformelor educaţionale în anii 2005-

2007 a fost sporirea accesului copiilor din familiile vulnerabile 

la educaţie, o serie de activităţi specifice în această direcţie, 

fiind implementate în cadrul Strategiei „Educaţie                             

pentru toţi”. La rândul său, una dintre cele cinci obiective 

According to figure 2, during 1997-2012 there 

continued  decline in the number of pupils enrolled in 

primary and secondary education, to 10,000 

inhabitants. This decrease by 40.9% of the indicator 

occurs along with the decrease of about 50% of the 

school-age population. Simultaneously with the 

decrease in the number of school-age population, the 

decrease in the number of pupils to 10,000 inhabitants, 

results also from the decrease of the gross enrollment 

rate in primary and secondary education. According to 

NBS, the gross enrollment rate in primary and 

secondary education in 2012 was below the level of 

2000, this indicator registering a decrease of 7.3% in 

primary education and 3.2% in secondary education. 

The decrease of the general education enrollment                        

rate occurs while implementing the state educational                      

policy measures, aimed at increasing the rate of 

enrollment of children in education. In this context, one 

of the priority directions of educational reform during 

2005-2007 was to increase access to education of 

children from vulnerable families, thus, a number of 

specific activities in this direction, was implemented 

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
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principale ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare                                

pentru anii 2008-2011, fiind axată pe „Dezvoltarea resurselor 

umane, creşterea gradului de ocupare şi promovare a            

incluziunii sociale”. Chiar dacă excluderea din sistemul 

educaţional este tratată în textul strategiei drept                                      

una dintre obstacolele dezvoltării naţionale, Planul                                     

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Naţională 2008-2011 prevede doar unele măsuri orientate către 

sporirea accesului la educaţia preşcolară, problema                          

accesului la educaţia generală nefiind inclusă în vizorul atât a 

politicilor educaţionale cât şi a direcţiilor strategice de 

dezvoltare. Planul de acţiuni privind implementarea                       

Strategiei de Dezvoltare Naţională ignoră problema                            

cuprinderii copiilor şi a tineretului în sistemul educaţional,                

chiar dacă RM este caracterizată de indicatori                                     

scăzuţi de înrolare la toate treptele sistemului educaţional 

(Tabelul 1): 

under the Strategy “Education for All”. Which is one of 

the five main objectives of National Development 

Strategy for 2008-2011, being focused on “Human 

resource development, increase of employment and 

social inclusion”. Even though the exclusion from the 

education system is treated in the framework of the 

strategy as one of the  obstacles of national development, 

the Action Plan for National Development Strategy 

2008-2011, provides only some measures aimed at 

increasing access to preschool education, the issue of 

access to general education is not included in the 

educational policies and development of strategic 

directions. Action Plan for National Development 

Strategy ignores the issue of including children and 

youth in education, even though Moldova is 

characterized by low enrollment indicators at all levels 

of the education system (Table 1): 

 

Tabelul 1  Table 1 

Nivelul mediu al educaţiei şi gradul de cuprindere a populaţiei în sistemul educaţional  

The average level of education and the number of the population in education system 

 

Rata de înrolare în sistemul educaţional/ Enrollment rate in 

education system: 

Nivelul mediu al 

educaţiei populaţiei 

adulte  (ani)/ Average 

education level of 

adult population 

(years) 

Speranţa la 

viaţa şcolară 

(ani)/ School 

life 

expectancy 

(years) 

primar 

(netă/brută)/ primary 

(net / gross) 

secundar 

(netă/brută) 

/secondary 

(net / gross) 

terţiar 

(brută)/ tertiary 

(gross) 

 

 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2011 2011 

Ţări OECD/ OECD countries 

SUA/USA 96/102 95/102 86/94 89/96 69 95 12,4 16 

Finlanda/ 

Finland 

100/101 98/100 95/125 94/108 82 94 10,3 16,8 

Australia 94/101 97/105 90/162 85/131 65 80 12 18 

Italia/ Italy 99/103 97/102 87/93 94/100 49 65 10,1 16,3 

Spania/ Spain 100/106 100/106 90/111 95/105 59 78 10,4 16,6 

Ţări membre UE, ex-socialiste/ EU countries, former socialis 

Ungaria/ 

Hungary 

89/102 93/102 84/95 91/100 37 61 11,1 15,3 

Letonia/ Latvia 92/98 95/102 85/91 84/95 56 60 11,5 15,0 

Polonia/ 

Poland 

97/99 97/99 91/101 91/97 51 71 10 15,3 

Lituania/ 

Lithuania 

96/104 93/96 92/98 91/99 51 74 

10,9 16,1 

România/ 

Romania 

89/97 88/96 78/82 82/97 24 59 

10,4 14,9 

Ţări ex-URSS/ Ex-USSR countries 

Armenia 91/99 82/103 86/90 86/92 24 52 10,8 12,0 

Belarus 93/110 92/100 82/87 93/106 54 78 9,3 14,6 

Georgia -/97 100/109 77/79 79/86 38 28 12,1 13,1 

Kazahstan 

/Kazakhstan 

86/96 90/111 88/94 88/97 28 38 10,4 15,1 

Moldova 89/100 88/94 78/82 79/88 33 38 9,7 11,9 
 

Sursa  Source: Elaborat de autor, în baza datelor http://data.worldbank.org, Human Development Report 2011, 

http://hdr.undp.org 

 
Conform tabelului 1, în anul 2011 Republica Moldova se 

afla printre ţările ce înregistrau cele mai scăzute rate de 

înrolare la toate treptele sistemului educaţional, înregistrând 

cea mai scăzută rată de înrolare brută în educaţia primară şi 

According to table 1, in 2011, Moldova was among                   

the countries that recorded the lowest enrollment rates at 

all levels of the education system, registering the lowest 

gross enrollment rate in primary education and being 

http://data.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/
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depăşind doar nivelul de înrolare brută în educaţia secundară, 

caracteristică Kîrgîzstanului. Republica Moldova se află 

printre puţinele ţări în care are loc descreşterea ratei de 

înrolare în educaţia primară (-6%), ceea ce indică asupra 

tendinţei de excludere completă a unei cote importante a 

populaţiei din sistemul educaţional.  

Fenomenul de excluziune din sistemul educaţional, 

determină apariţia contradicţiei dintre datele statistice ce 

vizează înrolarea în sistemul educaţional şi statutul educaţiei 

de prioritate naţională numărul unu, complimentat de cote 

importante din PIB ale cheltuielilor educaţionale. Dinamica 

negativă a ratei de înrolare în sistemul educaţional, 

caracteristică RM determinat obţinerea unor rezultate modeste 

(în raport cu ţările incluse în Tabelul 1) a indicatorilor Nivel 

mediu de educaţie al populaţiei şi Speranţa la viaţa şcolară, 

cifrele caracteristice Republicii Moldova fiind comparabile 

doar cu ţările ex-URSS.  

Ratele scăzute de înrolare în învăţământul general sunt 

complimentate de cote sporite de părăsire a sistemului 

educaţional de către tineri. Conform datelor BNS, rata de 

părăsire timpurie a sistemului educaţional (15-19 ani) este 

estimată la 20%, iar pentru grupul de vârstă 20-24 ani, acest 

indicator fiind la nivelul de 60%. Cota de 20% de părăsire 

timpurie a sistemului educaţional de către tineri demonstrează 

că o parte considerabilă a tinerilor din RM ignoră                  

importanţa educaţiei în favoarea afirmării pe piaţa muncii,                 

din start mizând pe prestarea serviciilor de muncă              

necalificată.  

Un subiect aparte ce vizează implicarea sistemului 

educaţional în formarea potenţialului economic al RM se referă 

la tendinţele caracteristice educaţiei profesionale.  În perioada 

anilor 1992-2007 are loc creşterea ratei de înrolare în educaţia 

profesională de nivel terţiar, către anul 2007 numărul de 

studenţi la 10000 de locuitori înregistrând o creştere de 2,7 ori 

în comparaţie cu anul 1992 (figura 3):  

over the gross enrollment in secondary education 

compared to Kirghizstan. Moldova is among the few 

countries with decrease in enrollment rate in primary 

education (-6%), which indicates the tendency of a 

complete exclusion of significant share of the population 

in education. 

The exclusion phenomenon from the education 

system causes contradictions in statistics, aiming 

enrollment in education and education status as a 

number one national priority, complemented by 

significant shares of GDP educational spending. The 

negative dynamics of enrollment rate in education, 

specific for Moldova, has determined to obtain some 

modest results of indicators The average education level 

of population and School life expectancy (compared to 

countries included in Table 1), the figures  obtained by 

Moldova are comparable only to the ex-USSR countries. 

The low enrollment rates in general education                         

are complemented by increased rates of early school                    

leaving among young people. According to NBS, the                       

rate of early school leaving (15-19 years) is estimated                         

to 20%, while for the age group of 20-24 years this 

indicator is 60%. The 20% share of early school leaving 

among young people shows that a considerable part of 

young people from Moldova ignore the importance of 

education in the labor market, from the very beginning 

relying on unskilled labor services. 

A special issue dealing with educational system 

involvement in shaping the economic potential of 

Moldova refers to the characteristic tendencies of 

vocational education. During 1992-2007 took place an 

increase of the enrollment rate in vocational education at 

tertiary level, by 2007 the number of students per 10,000 

inhabitants registered an increase of 2.7 times compared 

to 1992 (figure 3): 

 
Fig. 3. Elevi/studenţi la 10000 de locuitori  Fig. 3. Pupils/students per 10,000 inhabitants 

Sursa  Source: Elaborat de autor, în baza datelor http://www.statistica.md 
 

Către anul 2007 numărul de studenţi încadraţi în 

instituţiile superioare de învăţământ din Republica Moldova, 

per 10000 de locuitori a atins nivelul de 357, media europeană 

By 2007 the number of students enrolled in higher   

education institutions in Moldova, per 10,000 inhabitants 

reached 357, the European average in the same year was 

http://www.statistica.md/
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în acelaşi an fiind de 380 de studenţi. După anul 2007 acest 

indicator este în descreştere până la 292 în anul de studii 

2011-2012, descreşterea dată având loc pe fundalul creşterii în 

continuare a ratei de înrolare în educaţia terţiară, caracteristică 

ţărilor dezvoltate. Conform datelor Băncii Mondiale, în anul 

2010 numărul de studenţi la 10000 de locuitori atinge nivelul 

de 655 în SUA, 566 în Finlanda, 564 în Australia, 395 în 

Republica Cehă, 467 în România
1
. 

Pe lângă dinamica caracteristică numărului de studenţi la 

10000 de locuitori, figura 3 scoate în evidenţă şi modificarea 

pe nivele educaţionale a structurii persoanelor cuprinse în 

învăţământul profesional, în perioada 1992-2012. Conform 

datelor BNS, în anul de studii 1992-1993 din 344 persoane 

la 10000 de locuitori, cuprinse în învăţământul profesional, 

33% îşi făceau studiile în instituţiile de învăţământ secundar 

profesional, 29% în colegii şi 38% în instituţii de învăţământ 

superior. Ca rezultat al liberalizării accesului pe piaţa 

educaţională, care are loc în urma adoptării legii 

învăţământului în anul 1995, către anul 2007 în învăţământul 

profesional sunt cuprinse 507 persoane la 10000 de locuitori, 

din care 13% sunt cuprinşi în învăţământul secundar 

profesional, 17% în colegii şi 70% în învăţământul            

superior.  

Creşterea numărului de persoane cuprinse în 

învăţământul universitar în perioada 1992-2007 a determinat 

modificarea calitativă a structurii forţei de muncă din 

Republica Moldova (Figura 4): 

380 students. Since 2007 this figure has decreased to 292 

in academic year 2011-2012, the decrease took place in 

the framework of a continuous growth in enrollment 

rates in tertiary education, which is characteristic to 

developed countries. According to World Bank data, in 

2010, the number of students per 10,000 inhabitants 

reached the level of 655 in the USA, 566 in Finland, 564 

in Australia, 395 in the Czech Republic, 467 in 

Romania
1
. 

In addition to the dynamics, specific to the number                 

of students per 10,000 inhabitants, figure 3 highlights 

also the change in educational levels among the persons                     

included in vocational education structure during 1992-

2012. According to the NBS, in academic year 1992-

1993, of 344 persons per 10,000 inhabitants, included in 

vocational education, 33% were enrolled in secondary 

vocational schools, 29% in colleges and 38% in higher 

education institutions. The liberalization of educational 

market, after the adoption of the Law on education in 

1995, by 2007 the vocational education included 507 

persons per 10,000 inhabitants, of which 13% were 

enrolled in secondary education, 17% in colleges and 

70% in higher education institutions. 

Increase of the number of people enrolled in higher 

education institutions during 1992-2007, has 

qualitatively changed the employment structure in the 

Republic of Moldova (Figure 4): 

Anul 2000 Anul 2011 

  
 

Fig. 4. Structura populaţiei active a R. Moldova în funcţie de nivelul de instruire   

Fig. 4. The structure of the active population of Moldova, according to education level 

Sursa  Source: Elaborat de autor, în baza datelor www.statistica.md  
 

Prioritatea acordată instituţiilor de învăţământ superior 

de către absolvenţii învăţământului general a determinat 

creşterea cotei persoanelor cu studii superioare în structura 

populaţiei active de la 12% în anul 2000 până la 24% către 

anul 2011. Creşterea cotei deţinătorilor de studii superioare 

în structura populaţiei active a Republicii Moldova este 

sincronizată cu creşterea cotei deţinătorilor de studii 

Priority given to higher education institutions by 

graduates of general education has increased the share of 

people with higher education in the structure of the 

working population from 12% in 2000 to 24% by 2011. 

The increase in the share of higher education graduates in 

the structure of the active population of Moldova is 

synchronized to the increase in the share of higher 

                                                           
 
 
1 Calculat de autor în baza datelor UNESCO, http://gmr.uis.unesco.org  Calculated by the author based on UNESCO data, http://gmr.uis.unesco.org 

http://www.statistica.md/
http://gmr.uis.unesco.org/
http://gmr.uis.unesco.org/
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superioare în structura şomajului. Conform BNS, în perioada 

anilor 2000-2011 are loc o creştere cu 11% a cotei 

deţinătorilor de studii superioare în structura şomajului, 

creşterea dată fiind un rezultat al extinderii cotelor tinerilor 

în rândul şomerilor cu studii superioare: pentru categoria de 

vârstă 15-24 de ani, rata şomerilor cu studii superioare creşte 

de la 1,6% în 2000, la 5,4% în anul 2011;  pentru categoria 

de vârstă 25-34 de ani rata şomerilor cu studii superioare 

creşte de la 4,3% în 2000, la 8,3% în 2011.  

Tendinţa de creştere a cotei deţinătorilor de studii 

superioare în structura şomajului este una caracteristică 

economiei mondiale, ea fiind un rezultat al transformării 

educaţiei terţiare în nivel educaţional cu proporţii de masă, 

în acelaşi timp, la nivel mondial această tendinţă de creştere 

fiind mai lentă în comparaţie cu  Republica Moldova. Astfel, 

dacă în anul 2009 rata şomajului în rândul deţinătorilor de 

studii superioare în Republica Moldova a fost la nivelul de 

15,6%, atunci în medie, în ţările OECD acest indicator era la 

nivel de 4,4%, în ţările UE21 media acestui indicator fiind la 

nivel de 4,3%.  

Rata sporită a şomajului în rândul deţinătorilor de studii 

terţiare din Republica Moldova este sincronizată cu deficitul 

de forţă de muncă calificată cu care se confruntă economia 

reală, fenomen reliefat în studiul “Relaţiile de muncă în 

Republica Moldova din perspectiva companiilor” realizat de 

către Centrul Analitic „Expert-Grup” [4]. Conform studiului, 

50% din întreprinderile cuprinse într-un sondaj sociologic au 

menţionat confruntarea companiei cu deficitul de forţă de 

muncă de către 66,7% dintre respondenţi, drept cauză a 

deficitului de forţă de muncă fiind menţionată lipsa forţei de 

muncă cu calificarea necesară. 

Analizele realizate în lucrarea dată, scot în evidenţă 

neconcordanţa performanţelor educaţionale caracteristice 

Republicii Moldova cu exigenţele economiei cunoaşterii, 

implicarea sistemului educaţional în mecanismul de 

valorificare a potenţialului economic naţional fiind una 

ineficientă. Indicatorii de măsurare a output-lui sistemului 

educaţional induc către concluzionarea tendinţei de 

depreciere a potenţialului uman al Republicii Moldova, 

concluzia dată fiind fundamentată atât pe tendinţele 

indicatorilor de înrolare în sistemul educaţional cât şi pe cea 

a indicatorilor de absorbţie a absolvenţilor sistemului 

educaţional de către economia reală. Tendinţele date devin 

inexplicabile, în condiţiile în care educaţia este declarată 

prin legislaţie prioritatea naţională numărul unu, iar în 

structura bugetului naţional acestui domeniu îi revin cote 

importante ale cheltuielilor publice.   

education graduates in the unemployment structure. 

According to the NBS, during 2000-2011 there took place 

an increase of 11% in the share of higher education 

graduates in the structure of unemployment, this increase 

was a result of growth rates of expansion among 

unemployed young people with higher education: for the 

age group 15-24 years, the unemployment rate of higher 

education graduates increased from 1.6% in 2000 to 5.4% 

in 2011; for the age group 25-34 years the unemployment 

rate of higher education graduates increased from 4.3% in 

2000 to 8.3 % in 2011. 

The upward trend in the share of higher education 

graduates in the structure of unemployment is specific to 

the world economy, this being a result of the 

transformation of tertiary education into a separate 

educational level of mass proportions, while globally, 

this upward trend is slower compared to Moldova. Thus, 

if in 2009 the unemployment rate among higher 

education graduates in the Republic of Moldova was 

15.6%, the average in OECD countries was at 4.4%, in 

the EU countries the average of this indicator was 4.3%. 

The unemployment rate among tertiary education 

graduates in Moldova is synchronized with the scarcity 

of qualified labor force, a problem faced by the real 

economy, a phenomenon highlighted in the study 

“Labour Relations in the Republic of Moldova from the 

companies’ perspective” conducted by the Analytical 

Center “Expert-Grup” [4]. According to the study, 50% 

of companies included in the sociological survey 

mentioned that  companies are dealing with labor deficit, 

66.7% of respondents consider that the cause of labor 

shortage is lack of qualified labor force. 

The research carried out within this paper highlights 

the discrepancy of the educational performance 

characteristic to the Republic of Moldova; along with the 

requirements of the knowledge economy, the education 

system involvement in the mechanism of potential 

national economic recovery is inefficient. Indicators 

measuring output of the education system allow us to 

conclude a downward trend of the Moldovan human 

potential, this being also based both on trend indicators 

of enrollment in education and absorption indicators of 

graduates by the real economy. These trends are 

inexplicable, given the fact that education is declared the 

number one national priority by law and within the 

national budget structure this field is given a significant 

share of public expenditure. 
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Baza teoretică a funcţiei de organizare în sistemul 

administrării complexului vitivinicol constituie principiile, 

legile şi actele legislative, structura funcţionării  

întreprinderilor vinicole în condiţiile relaţiilor de piaţă. 

Astfel, funcţia de organizare, care conţine o structură 

multifuncţională, reprezintă un ansamblu multifuncţional, 

care asigură raportul reciproc în sistemul complexului 

respectiv. 

Cuvinte cheie: complexul vitivinicol, funcţiile manage-

mentului, organizare, domeniul de activitate, structura, 

microzona, vinificaţie. 

 

Theoretical basis of organization function in the 

system of wine branch management consists of 

principles, laws and legislative acts, structure of 

wineries operation in conditions of market relations. 

Thus, the organization function that contains a 

multifunctional structure represents a multifunctional set 

that provides the specific relation in the system of the 

given complex.  

Keywords: wine complex, management functions, 

organization, activity area, structure, micro-area, 

winemaking. 

Introducere. În economia actuală, o importanţă 

deosebită o deţine abordarea sistemică, care se bazează pe 

faptul că în lume totul există şi se dezvoltă în formă de 

sistem. Totodată, funcţia de organizare este cercetată ca 

proces şi fenomen. În calitate de proces, organizarea 

constituie un ansamblu de acţiuni, care contribuie la 

formarea şi îmbunătăţirea interdependenţei dintre 

componentele unui întreg. În calitate de fenomen, 

organizarea este asocierea persoanelor, care tind spre  

atingerea obiectivului comun şi activează în baza unor 

anumite principii şi reguli în procesul de  producere a 

bunurilor materiale sau serviciilor.  

Conţinut de bază. Activitatea de management 

reprezintă combinaţia diferitor funcţii, fiecare fiind 

direcţionată spre soluţionarea problemelor specifice, variate 

şi complicate ale interdependenţei dintre unităţile 

individuale ale întreprinderilor vitivinicole.  

În acelaşi timp, stabilirea relaţiilor de organizare dintre 

diverse unităţi privind realizarea obiectivelor şi programelor 

de producere se exercit prin intermediul realizării                       

funcţiei de organizare în sistemul de management al 

întreprinderilor. 

Teoria actuală a funcţiei de organizare  şi teoria generală 

a sistemului se bazează pe obţinerea rezultatelor cercetării 

oamenilor de ştiinţă, ca: F. Taylor, A. Fayoli, M.Weber 

(organizarea muncii şi managementul), A. Boganov,                   

L. Bertalanffy (teoria generală a sistemelor), N. Winer,                       

N. Moiseev, A. Uemov (cibernetica şi dezvoltarea 

sistemelor), A. Prigojin, F. Haken (dezvoltarea pe principiile 

sinergiei), E.Hrişciev, I. Sârbu, A. Cotelnic, L. Şavga,                   

I. Paladi (funcţiile generale ale managementuluo), S.Certan, 

I. Sârbu, V.Doga, A.Stratan, D.Parmacli, P. Catan (funcţiile 

managementului în întreprinderile vitivinicole). 

Abordarea sistemică în cercetarea funcţiilor de 

organizare la întreprinderile vitivinicole necesită construirea 

unui model unic conceptual care studiază procesele de 

integrare atât pe verticală, cât şi pe orizontală. 

Prin urmare, trebuie de menţionat, că în Republica 

Introduction. In today's economy, the systemic 

approach is very important, which is based on the fact 

that everything in the world is shaped and developed 

under the form of a system. However, the organization 

function is explored as a process and phenomenon. As a 

process, the organization is a set of actions that 

contribute to the formation and improvement of 

interdependence between parts of a whole. As a 

phenomenon, organization is the association of people 

who tend towards the common goal and work on the 

basis of certain principles and rules in the production of 

material goods and services. 

Basic content. Management activity is the 

combination of different functions, each of them being 

targeted at solving varied, specific and complicated 

problems of interdependence between individual units of 

wine businesses. 

At the same time, establishment of organizational 

relationships between various units regarding the 

accomplishment of production objectives and programs 

is exercised through the realization of organizational 

function in the business management system. 

Current theory of organizational function and the 

general theory of the system is based on results of 

research scientists as: F. Taylor, A. Fayoli, M.Weber 

(work organization and management), A. Boganov,         

L. Bertalanffy (general theory of systems), N. Winer,           

N. Moiseev, A. Uemov (cybernetics and systems 

development), A. Prigojin, F. Haken (development on 

synergy principles), E.Hrişciev, I. Sirbu, A. Cotelnic,               

L . Savga, I. Paladi (general functions of management) 

S.Certan, I. Sirbu, V.Doga, A.Stratan, D.Parmacli,                    

P. Catan (management functions in wine businesses). 

Systemic approach in research of the organizational 

functions at wine companies requires building of a single 

conceptual model to study integration processes both 

vertically and horizontally. 

Therefore, it should be noted that in the Republic of 
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Moldova s-a format o structură funcţională a complexului 

vitivinicol, care este compusă din multiple sfere de 

activitate. 

Prima sferă reprezintă fabricarea mijloacelor de 

producere pentru întreprinderile vitivinicole, printre care: 

Uzina de Tractoare „Tracom” (parţial), uzina „Пищемаш”, 

întreprinderile locale de pregătire a utilajului şi                      

diverse ateliere, organizaţiile de cultivare a materialului 

săditor etc. 

A doua sferă – agricultura, unde se cultivă struguri 

tehnici şi de masă, care includ societăţile pe acţiuni mari, 

gospodăriile ţărăneşti şi individuale. 

A treia sferă – cultivarea şi prelucrarea  materiei prime 

de struguri (vinificaţia primară şi secundară), păstrarea 

strugurilor de masă. 

A patra sferă – realizarea producţiei vinicole, precum şi a 

strugurilor de masa pe parcursul anului. 

A cincea sferă – infrastructura (de producere, socială şi 

economică). 

Deci, dezvoltarea complexului vitivinicol ca sisteme la 

etapa respectivă de dezvoltare se caracterizează prin nivelul 

de organizare,  setul de indicatori de producere şi economici. 

Totuşi, între  structură şi organizare există deosebire, 

deoarece structura caracterizează sistemul în stare statică, 

iar organizarea – în dinamică. Structura este forma de 

existenţă a sistemului, iar organizarea – forma  de                  

mişcare, dezvoltare. Totodată, structura complexului 

vitivinicol influenţează asupra elementelor sale, ea 

integrează, leagă sfera de activitate, oferă un grad de 

similitudine, integritate, contribuie la apariţia unor noi 

calităţi sistemice. 

Structura de producere a complexului vinicol al 

Republicii Moldova  include 191 de întreprinderi, dintre care 

întreprinderi de vinificaţie primară – 82, secundară – 23, 

primară şi secundară – 62 de întreprinderi. În afară de 

acestea, 14 întreprinderi produc băuturi alcoolice tari, iar 10 

– spirt. 

În plan teritorial, se evidenţiază următoarele regiuni:   

• Zona de nord include patru centre de vinificaţie, care 

deţin 6 microzone de producere a vinurilor. 

• Zona de centru (codrii) include 11 raioane 

administrative, cu 9 centre de vinificaţie, care includ 40 de 

microzone de producere a vinurilor. 

•Zona de sud-est include cinci raioane administrative, 2 

centre de vinificaţie, care includ 3 microzone de producere a 

vinurilor. 

•Zona de sud – cu 11 raioane administrative, cu 7 centre 

de vinificaţie, care includ 36  microzone de producere a 

vinurilor. 

Dinamismul de intensificare a complexului vitivinicol 

din Republica Moldova se amplifică prin procesele de 

integrare şi condiţionează necesitatea restructurării sferelor 

ei de activitate cu scopul utilizării raţionale a resurselor 

potenţiale de producere, activizării factorului uman spre 

îmbunătăţirea organizării funcţionării întreprinderilor din 

cadrul complexului vitivinicol. 

Un indicator valoros competitiv al întreprinderilor de 

vinificare în condiţiile de piaţă îl constituie  ponderea 

exportului producţiei fabricate de către acestia. Timp de 

Moldova a functional structure of the wine complex was 

formed, it is composed of multiple spheres of activity. 

The first sphere is represented by manufacture means 

of production for wine companies, including: Tractor 

Factory "Tracom" (partially), factory "Пищемаш" local 

companies to prepare equipment and different 

workhouses, organizations for cultivation of seedlings, 

etc. 

The second sphere - agriculture, where table and 

technique grapes are grown, including large joint stock 

companies and individual farms. 

The third sphere - growing and processing of grapes 

raw material (primary and secondary winemaking), 

preservation of table grapes. 

The fourth sphere – sale of wine production and table 

grapes during the year. 

The fifth sphere - infrastructure (production, social 

and economic). 

So, the development of the wine branch as a system 

at the specific stage of development is characterized by 

the organization level, set of production and economic 

indicators. However, there is a difference between 

structure and organization as structure characterizes the 

system in a static stage and organization – in dynamics. 

Structure is the form of existence of the system and 

organization - form of movement development. Also, 

the structure of the wine branch influences its elements, 

it integrates, connects sphere of activity, and provides a 

degree of similarity, integrity, contributes to the 

emergence of new systemic qualities. 

Structure of the wine production complex of the 

Republic of Moldova includes 191 enterprises, of which 

primary wine companies – 82, secondary - 23, primary 

and secondary – 62 companies. In addition, 14 

enterprises produce hard alcoholic drinks and 10 - 

alcohol. 

At the county level, the following areas are 

highlighted: 

• The northern area includes four wine centres, which 

have 6 micro-areas of wine production. 

• The central area (forests) includes 11 administrative 

districts, 9 wine centres, including 40 micr-areas of wine 

production. 

• Southeast area includes five administrative districts, 

two wine centres, which include 3 micro-areas of wine 

production. 

• South area – with 11 administrative districts, 7 wine 

centres, including 36 micro-areas of wine production. 

Dynamism of increasing of wine branch in the 

Republic of Moldova is amplified by integration 

processes and conditions the need to restructure its 

spheres of activity for rational use of potential 

production resources, activating the human factor to 

improve the organization of the functioning of the wine 

business complex. 

A valuable and competitive indicator of wineries in 

terms of market conditions is the share of exports of 

products manufactured by them. For nine months of 

2012 alcoholic products were exported from the Republic 
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nouă luni ale anului 2012 din Republica Moldova au fost 

exportate produse alcoolice în valoare de 138,7 mil. dolari 

sau cu 23% mai mult comparativ cu perioada analogică a 

anului 2011. 

Tradiţional, partea cea mai însemnată a fost direcţionată 

în ţările CSI – în valoare de 104,5 mil. dolari (75,4%                     

din suma totală), în UE – în valoare de 16,8 mil. dolari 

(12,1%) şi în celelalte ţări - în valoare de 17,4 mil. dolari 

(12,5%). 

În general, livrarea în CSI a crescut aproximativ cu 20%, 

în UE – cu 4% şi în celelalte ţări - record 89%. Piaţa 

strategică pentru Moldova până în prezent rămâne Rusia, 

unde se poate de exportat  toate tipurile de producţie în 

valoare mai mare de 40 mil. dolari SUA. 

Totodată, asigurarea echilibrului de putere pe piaţa 

rusească, la compartimentul vinurilor îmbuteliate de import 

(cu excepţia vermutului) este caracterizată în felul următor: 

potrivit rezultatelor a 9 luni ale anului 2012  conduce Franţa 

cu ponderea de 19,84%; pe locul doi este Italia – cu 15,46%, 

pe locul trei – Spania – cu 14,55%; pe locul patru –                    

Ucraina –  cu 10,7% şi pe locul cinci – Republica Moldova – 

8,51%. 

Pe piaţa strategică, Rusia ocupă locul întâi, pe locul doi – 

Bielorusia (29,4 mil. dolari), locul trei – Ucraina (19,7 mil. 

dolari), locul patru – Kazahstan (13 mil. dolari). 

Printre ţările UE, principalul consumator de băuturi 

alcoolice moldoveneşti este Polonia (5,5 mil. dolari), apoi 

Cehia (3,4 mil. dolari) şi România (3 mil. dolari), din restul 

pieţelor, principală a devenit piaţa din China, cu indicatorul 

7,3 mil. dolari, a doua după importanţă este piaţa americană 

(7 mil. dolari). 

Partea cea mai importantă în exportul moldovenesc de 

produse alcoolice o ocupă vinul, care a demonstrat o creştere 

a volumului cu 4% şi a preţului – cu 13%. O cantitate mare 

de vin şi materiale vinicole a fost exportat în Bielorusia – 

2,8 mil. litri (cu o creştere de 6%), în Rusia – 2,3 mil. litri 

(cu o creştere de 43%). În expresie monetară, livrarea în FR 

a fost mai scumpă, decât în Bielorusia: respectiv, 28,7 mil. 

dolari (cu o creştere de 37%) şi 22,9 mil. dolari (cu o 

creştere de 11%). Acest rezultat se datorează faptului  că pe 

piaţa bielorusă, în principiu, s-a livrat material vinicol  lichid 

în vase specifice, iar pe piaţa rusească – mai mult vin 

îmbuteliat. Locul trei şi patru îl ocupă Ucraina şi Kazahstan. 

Piaţa din Ucraina înaintează în expresie naturală: 843 mii 

litri faţă de 502 mii litri, iar în echivalent valoric, piaţa din 

Kazahstan este mai importantă: respectiv, 9,6 mil. dolari şi 

9,4 mil. dolari. Dar, daca exportul de vinuri în Kazahstan s-a 

majorat aproximativ de trei ori în litri şi cu 39% în valoare 

monetară, atunci în Ucraina s-a redus considerabil – peste 

60% în expresie de volum şi cu 44% - în expresie de 

valoare.  

În Romania, volumul de livrare a vinului s-a majorat cca 

de două ori, iar rezultatul financiar a fost neproporţional – 

valoarea a crescut doar cu 54%, deoarece în această direcţie 

la fel a fost livrat un flux de materiale vinicole. În  alte ţări 

ale lumii cel mai mare transfer a fost făcut în Gruzia – 582 

mii litri, mărindu-se cca de două ori atât ca volum, cât şi ca 

valoare. În China a crescut  de trei ori, în Japonia – în 

expresie naturală – de 2,3 ori, în valoare monetară – de 3,4 

of Moldova in amount of 138.7 million USD or with 23% 

more compared with the same period of 2011. 

Traditionally, the most significant part was directed to 

CIS countries – in the amount of 104.5 million USD 

(75.4% of the total sum), in the EU - in the amount of 16.8 

million USD (12.1%) and in other countries - amounting 

to 17.4 million USD (12.5%). 

Generally, delivery in CIS increased approximately 

with 20%, in the EU - by 4% and in other countries – a 

record of 89%. The strategic market for Moldova so far 

remains Russia, where all kinds of products that worth 

more than 40 million USD can be exported. 

However, insurance of the balance of power on the 

Russian market, in terms of import bottled wine (except 

the vermouth) is characterized as follows: according to the 

results of 9 months of 2012 France leads with the share of 

19.84%; Italy is on the second place - with 15.46%; on the 

third - Spain - with 14.55%; on the fourth - Ukraine - 

10.7% and on the fifth place - Moldova - 8.51%. 

After Russia, Belarus is the second strategic market, 

(29.4 million USD), on the third place - Ukraine (19.7 

million USD), fourth place - Kazakhstan (13 million 

USD). 

Among the EU countries, the main consumer of 

Moldovan alcoholic beverages is Poland (5.5 million 

USD), then Czech Republic (3.4 million USD) and 

Romania (3 million USD); from the rest of the markets, 

the Chinese market has become the main one with the 

indicator of 7.3 million USD, the second after importance 

being the U.S. market (7 million USD). 

The most important part in the Moldovan export of 

alcoholic beverages is occupied by wine, which showed an 

increase of volume with 4% and of price – with 13%. A 

lot of wine and wine material was exported to Belarus - 

2.8 million litres (with an increase of 6%), in Russia - 2.3 

million litres (with an increase of 43%). In monetary 

expression, delivery in Russian Federation was more 

expensive than in Belarus: respectively 28.7 million USD 

(with an increase of 37%) and 22.9 million USD (with an 

increase of 11%). This result is because on the Belarusian 

market, mainly was exported wine material liquid specific 

vessels, and on the Russian market - more bottled wine. 

Places three and four are occupied by Ukraine and 

Kazakhstan. Ukrainian market forwards in kind: 843,000 

litres to 502,000 litres and in value equivalent, the market 

from Kazakhstan is more important: respectively, 9.6 

million USD and 9.4 million USD. But if wine exports to 

Kazakhstan increased about three times in litres and 39% 

in monetary value, then in Ukraine has decreased 

considerably - over 60% in  expression by volume and 

44% - in the expression of value. 

In Romania, wine delivery volume increased about 

twice, and the financial result was disproportionate - 

amount increased only by 54%, because in this direction 

there was also delivered a stream of wine materials. In 

other countries, the largest transfer was made in Georgia - 

582 000 litres, increasing about twice as both volume and 

value. In China it increased three times, in Japan - in 

natural expression - by 2.3 times, in the monetary value - 
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ori. Exportul demonstrează o creştere importantă (de câte 

ori) în multe ţări din străinătate. 

Concluzii. Funcţia de organizare constituie  o formă 

deosebită de activitate specială, produsul procesului de 

distribuire a muncii şi a specializării în domeniul 

managementului, care reprezintă un set de decizii şi acţiuni, 

asociate prin obiectul şi sarcini comune de management a 

producerii.  Realizarea reuşită a funcţiei de organizare este 

posibilă datorită condiţiei „când scopurile întreprinderii 

răspund unui anumit set de cerinţe, impuse acestora”. Astfel, 

scopul creează sarcinile, care se realizează prin intermediul 

funcţiei de management, iar funcţia – prin intermediul 

operaţiilor, procesului de management. Prin urmare, raportul 

dintre scop, sarcini, funcţii şi operaţii de 

gestiune/management creează structura acesteia.  

Cercetarea denotă, că formarea şi funcţionarea 

structurilor actuale în sistemul complexului vitivinicol va fi 

mai reuşită la prezenţa programelor specifice a dezvoltării 

prioritare a unui anumit  domeniu de activitate. 

Structura complexului vitivinicol poate fi caracterizată 

prin raportul sferelor în producţia finală, dar această 

structură este derivată din structura de resurse, iar, în final, 

se reduce la managementul structurii de resurse a 

complexului. 

3.4 times. Exports show a significant increase (how many 

times) in many countries abroad. 

Conclusions. Organizational function is a special type 

of target activity, the product of distribution process of 

labour and specialization in management, which is a set of 

decisions and actions, associated with the common object 

and task management production. Achieving a successful 

organizational function is possible due to the condition 

"when aims of a company respond to a particular set of 

requirements imposed to them." Thus, the aim creates 

tasks that are performed via the management function, and 

the function - through operations, management                 

process. Therefore, the relationship between purpose, 

tasks, functions and management operations creates 

structure. 

Research shows that the formation and operation of 

the existing structures in the wine complex system will 

be more successful in the existence of specific programs 

of priority development of a particular domain. 

Wine complex structure can be characterized by the 

ratio of the spheres in the final output, but this structure 

is derived from the structure of resources and, ultimately, 

is reduced to the management of the resource structure of 

the complex. 
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storage of cargo terminals, the second generation of 

expanded possibilities for creating added value in load, 

additional product development within the port is 

characteristic of the generation III. Terminals of the third 

generation are shopping centers and transport services 

are most effective in conditions of market economy. Such 

trading terminal, in addition to the work load more 

productions develop additional charges added value 

creation. 
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Currently in Romania is very acute problem of the 

creation of the network of terminals in ports and 

connection points crossroads of transport routes. 

Organizing the first generation ensured transhipment and 

storage of cargo terminals, the second generation of 

expanded possibilities for creating added value in load, 

additional product development within the port is 

characteristic of the generation III. Terminals of the third 

generation are shopping centers and transport services 

are most effective in conditions of market economy. Such 

trading terminal, in addition to the work load more 

productions develop additional charges added value 

creation. 
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complex: port-terminal, management system of the port-

terminals complexes, intermodal cargoes, logistics 
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economic-mathematic dynamic model of the management, 

service system, resources management theory, stacking           

operations.  

 

Introducere. La etapa actuală, procesele de integrare 

din economie se dezvoltă intensiv atât la nivel naţional, cât 

şi internaţional. Aceste procese cuprind toate sferele 

activităţii economice, inclusiv – procesele de circulaţie a 

mărfurilor şi de transportare. Complexul de transport este 

unul din factorii-cheie de dezvoltare a economiei ţării. Un 

rol important în dezvoltarea economiei regionale îl deţine 

complexul regional de transport (CRT). Problema 

dezvoltării CRT devine din ce în ce mai actuală pentru 

nodul de transportare şi distribuire major, care este portul 

maritim Constanţa. Porturile maritime joacă un rol 

important în formarea sistemului de transport al ţării şi în  

dezvoltarea relaţiilor externe. Fiind „porţi” internaţionale, 

ele asigură mai mult de 50 % din volumul comerţului 

exterior. Cel mai important factor al competitivităţii 

porturilor maritime comerciale îl constituie dispunerea de 

mijloace moderne pentru prelucrarea încărcăturilor şi 

eficienţa folosirii acestora. Tehnologia unică de 

transportare presupune un proces neîntrerupt de 

transportare cu minimizarea situaţiilor de deranjament, 

îndeosebi în punctele de transbordare [2, p.25]. Asigurarea 

unui astfel de proces este posibilă prin organizarea 

transporturilor fără transbordate, ce presupune ca în 

punctele de debarcare încărcătura să nu fie transbordată 

din unitatea de încărcătură sau de pe un tip de mijloc de 

transport, dar se transmite pe alt mijloc de transport în acel 

ambalaj, în care a fost îmbarcat în punctul iniţierii fluxului 

de încărcături şi poartă denumirea de „transporturi 

intermodale” (inter-între, modal-referitor la forme). 

Dezvoltarea complexului regional de transport Constanţa 

Introduction. At the moment, the integration 

processes from economy develop intensively at national 

and international level. These processes include all the 

economic activity levels, including transport and moving 

goods processes. Transport complex is one of the 

development key factors in the country’s economy. An 

important role in the regional economic development is 

the transport regional complex (CRT). Development 

problem of CRT becomes increasingly actual for 

transportation and major distribution, as maritime port 

Constanta. Maritime ports have an important role in 

transport system forming of the country and in the external 

relations development. Being international “gates”, they 

assure 50% from the foreign trade. The most important 

factor of maritime ports competitiveness is having modern 

equipment in order to process the cargoes and their use 

efficiency. The unique transport technology supposes a 

transport continuous process with minimum disturbance 

situations, particularly in transborder points [2, p.25]. 

Assuring of such kind of process can be implemented by 

the organization of the transportation without 

transbordering, which supposes that in debarkation points 

the charge to not to be transbordered from the charge unit 

or another conveyance, but to be transmitted on another 

conveyance in the same package, packed at the beginning 

of the charge flux and it is called intermodal cargoes (inter 

– between, modal – types of forms). The development of 

Constanta transport regional complex is not possible 

without elaborating development scientific strategy of its 

main element – regional maritime complex: port-terminal 
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nu este posibilă fără elaborarea strategiei ştiinţifice de 

dezvoltare a elementului său principal – complexul 

maritim regional port-terminal (CMRPT). Problema 

principală constă în gradul sporit de complexitate a 

interacţiunii între tipuri diferite de transport, având fiecare 

specificul propriu, o bază fizico-tehnologică şi o serie de 

alte particularităţi ale CMRPT, ca obiect de gestiune. 

Text de bază. La momentul actual în România este 

foarte acută problema referitor la crearea reţelei de 

terminale în porturi la intersecţia şi în punctele de legătură 

ale căilor de transport. Organizarea la nivelul primei 

generaţii a terminalelor asigurau transbordarea şi păstrarea 

încărcăturilor; la nivelul generaţii a II-a s-au extins 

posibilităţile de creare a valorii adăugate în încărcături; 

dezvoltarea producţiei suplimentare pe teritoriul portului 

este caracteristic  pentru nivelul generaţiei a III-a. 

Terminalele celei de-a III-a generaţii reprezintă centre 

comerciale ale serviciilor de transport şi sunt cele mai 

eficiente în condiţiile economiei de piaţă. Un astfel de 

terminal comercial, pe lângă lucrările cu încărcăturile, mai 

dezvoltă producţii suplimentare de creare a valorii 

adăugate în încărcături [3, p.10] . 

Autorul propune  modelul  de gestiune a CMRPT 

pentru prelucrarea locurilor de încărcături mari în CMRPT, 

care deţine următoarele caracteristici de funcţionare: 

 sistemul de deservire constă dintr-un număr limitat 

(n) de aparate LT; 

 fiecare aparat LT poate deservi concomitent doar o 

singură cerere; 

 fiecare cerere parvenită, găsind ocupate toate 

aparatele LT, prinde rând şi se află în aşteptare   până nu se 

eliberează vre-un aparat LT. 

Dacă cererea intervine în sistem atunci, când există 

vre-un aparat neocupat LT, ea începe a fi deservită imediat 

[2, p.18]. Funcţionarea modelului se analizează în condiţia 

existenţei fluxurilor Poisson de cereri. Sursa fluxului de 

cereri nu este limitată după capacităţile sale, chiar dacă 

densitatea fluxului ( ) are o valoare finală. Timpul de 

prelucrare a fiecărei cereri ( PREt ) este o mărime aleatoare, 

care se supune  legii model de distribuţie ( ). 

Urmând principiile sus-menţionate pentru determinarea 

parametrilor modelului de gestiune a CMRPT, primul pas 

va fi determinarea parametrilor fluxului:   

unde:  - densitatea fluxurilor de intrare a  cererilor; 

 - parametrul legii  model de distribuţie a timpului 

de deservire a cererilor în sistem.  

Al doilea pas va fi determinarea probabilităţii că toate 

LT sunt libere şi aşteaptă încărcătura: 

(CMRPT). The main problem consists in the high 

complexity degree of the interaction between different 

transports, each of them having its specific, a physical – 

technological basis and a particularities series of CMRPT, 

as a management object.  

Basic text. Currently in Romania is very acute problem 

of the creation of the network of terminals in ports and 

connection point crossroads of transport routes. 

Organizing the first generation ensured transhipment and 

storage of cargo terminals, the second generation of 

expanded possibilities for creating added value in load, 

additional product development within the port is 

characteristic of the generation III. Terminals of the third 

generation are shopping centers and transport services are 

most effective in conditions of market economy. Such 

trading terminal, in addition to the work load more 

productions develop additional charges added value 

creation. [3, p.10]  

 The author proposes the management model of 

CMRPT for the processing of big load places in CMRPT, 

which has the following functioning characteristics: 

 Service system consists of a limited number LT 

devices; 

 Each LT device serves simultaneously only one 

application; 

 Each incoming application, while LT devices are 

occupied, stands in the line until a LT device becomes 

available for its processing. 

If the application comes while a LT device is                

available, it is processed immediately [2, p.18]. The        

model functioning is analyzed if there is fluxes of               

Poisson applications. The source of the application                      

flux is not limited according to its capacities, even                           

if the flux density ( ) has a final value. The time                     

for the processing of each application ( PREt ) is an 

aleatory size, which subjects to the law of distribution 

model ( ). 

Following the principles, mentioned higher in the 

determination of the management model parameters of 

CMRPT, the first step will be the determination of the flux 

parameters:  

Where:  is the entrance fluxes density of the 

applications; 

is the parameter of the distribution model law of the 

applications service time in the system. 

The second step will be the probability                

determination that every LT are free and they are waiting 

the load:  

1

0

0

)()!1(!

1
n

k

nk

nnk

P ,    1
n

                                                    (1.1) 

unde: n – numărul de linii tehnologice de deservire ale 

sistemului. 

Where: n – the number of service technological lines 

of the system. 
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Al treilea pas va consta în determinarea probabilităţii, 

că toate liniile tehnologice (LT) sunt ocupate cu 

prelucrarea fluxului de încărcături: 

The third step will consist of the probability 

determination, that all the technological lines (LT) are 

busy with load flux processing:  

)()!1(

0

nn

Pn

    ,  1
n

                                                              (1.2) 

 

Al patrulea pas va fi determinarea timpului mediu de 

aşteptare a începutului prelucrării fluxului de încărcături la 

CMRPT:  

The forth step will be the determination of the waiting 

average time when the load flux processing will start at 

CMRPT:  

 
)(n

t
t PRE

AŞ
,  1

n
                                                               (1.3) 

unde: 
1

PREt  - valoarea medie de deservire a 

cererilor în sistem. 

Al cincilea pas va consta în determinarea numărului 

mediu de locuri de încărcătură, care se vor afla la CMRPT, 

aşteptând de a fi prelucrate: 

Where: 
1

PREt is the average value of the 

applications service in the system.  

The fifth step will consist in the determination of the 

average number of load places at CMRPT, which are 

waiting to be processed: 

 

2)1(
n

n

M AŞ
                                                                          (1.4) 

 

Al şaselea pas va fi determinarea probabilităţii că LT 

este ocupată cu deservirea (k) fluxului de încărcături: 

The sixth step will be the probability determination 

that LT is busy with load flux service (k): 

!k
P

k

n
,    nk1                                                               (1.5) 

Al şaptelea pas va consta în determinarea numărului 

mediu de locuri pentru încărcături aflate la CMRPT: 

The seventh step will be the determination of the load 

average number at CMRPT: 
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MM                                                     (1.6) 

Al optulea pas va fi determinarea numărului mediu de 

LT în stagnare. 

The eighth step will be the determination of LT 

average number in stagnation: 

1

0
00

!

n

k

k P
k

kn
M                                                                       1.7) 

Al nouălea pas va fi determinarea coeficientului de 

stagnare a LT: 

The ninth step will be the determination of stagnation 

coefficient of LT:  

n

N
KSTG

0
                                                                             (1.8) 

Pentru efectuarea calculelor se vor utiliza valori reale, 

obţinute pe baza datelor deservirii navelor în cadrul 

CMRPT port Constanţa. 

CMRPT are n=5 LT pentru prelucrarea navelor. În mediu, 

în decursul unei ore, la CMRPT se prelucrează 20 de locuri de 

încărcătură mari (LÎM: autotrailere magistrale sau 40 de 

containere) . Sosirea LÎM la CMRPT poartă un caracter 

aleatoriu, deoarece ele vin din diferite puncte şi parcurg 

distanţe diferite până la CMRPT cu viteză diferită de 

deplasare. Statistica frecvenţei livrărilor LÎM la CMRPT arată 

For such kind of calculations will used real                      

values, based on ship service data at CMRPT port 

Constanta.  

CMRPT has n=5 LT for the ship processing. In 

average, during an hour, at CMRPT 20 places of big load 

places are processed (LIM: intermodal containers). The 

arrival of LIM at CMRPT has an aleatory character, 

because they come from different points and cover 

different distances with different speed until they get to 

CMRPT. The statistics of LIM deliveries frequency at 
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că  LÎM sosite formează un flux Poisson. Timpul de 

prelucrare a fiecărui LÎM este la fel o mărime aleatorie, care 

depinde de tonajul LÎM, caracteristicile încărcăturii şi multe 

alte cauze. În mediu pentru prelucrarea LÎM la CMRPT se 

consumă 20 de minute sau 0,333 ore. 

Exemplul de calcul prezentat mai jos, ţine de regimul de 

prelucrare a LÎM descris mai sus la CMRPT, rezolvarea: 

CMRPT shows that arrived LIM form a Poisson flux. The 

processing of each LIM is also an aleatory size, which 

depends on LIM tonnage, load characteristics and other 

things. In average, it is used 20 minutes or 0,333 hours for 

the processing of LIM at CMRPT. 

The following calculation is the processing conditions 

of LIM described higher at CMRPT, its resolution:  
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aceasta înseamnă că aproximativ 56% din timp LT sunt 

ocupate cu prelucrarea LÎM; 

it means that almost 56% of LT time are busy LIM 

processing; 
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aceasta înseamnă, că fiecare LT va staţiona 

neproductiv  20% din timp. 

Pentru reducerea timpului de staţionare a LÎM şi a 

navei este necesar de a extinde CMRPT şi de a majora 

numărul de LT de prelucrare a LÎM. Totodată, este necesar 

de a lua în considerare dezvoltarea densităţii fluxului de 

LÎM ( ) la CMRPT, reieşind din tendinţele de dezvoltare 

a traficului LÎM în această regiune, precum şi majorarea 

vitezei de livrare a LÎM ş.a., frecvenţa intrărilor navelor în 

port rămânând aceeaşi.  

Decizia raţională privind alegerea numărului optim de 

LT la CMRPT se reduce la faptul că este necesar de a 

reduce numărul de aşteptări a LÎM pentru a fi  prelucrate şi 

a timpului de prelucrare a LÎM . Pentru soluţionarea 

acestei probleme vom elabora întregul complex de calcule 

pentru numărul de LT n=5,6,7,8.  

Analizând rezultatele calculelor, putem concluziona că 

it means each LT will be stationed unproductively 20% 

from the time. 

To reduce the stagnation time of LIM and of the ship, 

it is necessary to enlarge CMRPT and to raise the 

processing LT number of LIM. Also, it is necessary to 

take into consideration the development of the flux density 

of LIM ( ) at CMRPT, according to the                     

development tendencies of LIM traffic in this region, also 

the delivery speed increase of LIM and others, but the 

frequency of ships entrance in the port remaining the 

same.  

The rational decision concerning the choice of the LT 

optimum number at CMRPT is reduced at the fact that it is 

necessary to reduce LIM waitings number to be processed 

and the necessary time for this operation. In order to solve 

the problem, we will elaborate an entire complex of 

calculations for the number LT n=5,6,7,8.  
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majorarea numărului de la n=5 până la 6, permite de a 

reduce timpul de aşteptare a LÎM (aproximativ de 4 ori), 

iar numărul de LÎM la CMRPT ce aşteaptă de a fi 

prelucrate de 6,4 ori. Majorarea de mai departe a 

numărului de LT conduce la micşorarea valorii 
AŞt  şi a 

AŞM , dar însăşi aceste valori sunt destul de mici. Petru a 

lua decizia finală, este raţional de a efectua analiza 

tehnico-economică a activităţii CMRPT privind 

prelucrarea LÎM la CMRPT. 

Fie că staţionarea fiecărui autotrailer magistral sau 40’ 

containere, timp de o oră costă 
AŞq  =30 dolari SUA. În 

acelaşi timp, o staţionare timp de o oră a LT a CMRPT din 

motivul neprelucrării la timp a LÎM şi a navei costă 

1000STGq dolari SUA. Pentru efectuarea analizei 

tehnico-economice vom utiliza formula, după care se 

determină suma staţionărilor neproductive timp de o oră la 

CMRPT : 

If we analyze the result of the calculations, we can 

conclude that the raise of the number from n=5 to 6 allows 

to reduce the waiting time of LIM (almost 4 times), and 

LIM number at CMRPT which are waiting to be processed 

is of 6,4 times. The continued raise of LT number leads to 

the decrease of the value 
AŞt  and of 

AŞM , but these 

values are themselves small.  

In order to take the final decision, it is                             

rational to perform the technical – economic analysis of 

CMRPT activity concerning the LIM processing at 

CMRPT. Each stagnation of the intermodal container for 

an hour costs 
AŞq =30 $. A stagnation for an hour of LT 

at CMRPT, because of the delayed processing of LIM or 

ship, costs 1000STGq $. In order to make the 

technical-economic analysis, we will use the                     

formula, according to which it is determined                       

non-productive stagnation amount for an hour at                 

CMRPT:  

STGSTGAŞAŞ nqKqtG  

Calculele arată că cea mai optimă variantă de prelucrare 

a LÎM la CMRPT port Constanţa este un complex portuar şi 

terminal cu 6 LT. 

Determinarea timpului de staţionare a navei şi a 

elementelor cursei-rulaj se bazează pe coordonarea 

intervalelor de lucru a navei la linia dată cu intervalele de 

lucru a parcurilor de acumulare a CMRPT, precum şi a 

încărcăturilor prelucrate primite. Calculul intervalelor de 

deplasare a navei şi timpului cursei se bazează pe 

coordonarea lor cu periodicitatea completării LÎM ale 

parcului de acumulare [1, p.9]. Cu o astfel de tratare se 

asigură o legătură strânsă între activitatea complexelor de 

ţărm şi a navei, iar intervalele de mişcare a mijloacelor de 

transport sunt multiple cu 24. 

La baza gestiunii eficiente a CMRPT stau măsurile 

tehnologice ce ţin de prelucrarea traficului de mărfuri 

(încărcături), intervalele coordonate de prelucrare a navelor 

cu activitatea ciclică a parcurilor auto şi feroviare. Măsurile 

tehnologice referitoare la lucrările cu încărcături se reduc la 

două variante: sau nava se eliberează complet de autotrailere 

sau containere, ulterior începe încărcarea lotului de 

expediere, sau rularea autotrailerelor sau încărcarea 

containerelor are loc pe măsura eliberării navei de 

încărcături [2, p.17]. De aceea, calculul capacităţii parcului 

de acumulare se construieşte în dependenţă de  coordonarea 

dintre intervalele de lucru a navei la linia dată şi intervalele 

de pregătire a loturilor mari ce urmează a fi expediate prin 

intermediul mijloacelor de transport maritim. În continuare 

vom găsi parametrii CMRPT, pentru determinarea metodei 

optime de transbordare a LÎM.  

Restricţia privind teritoriul complexului de ţărm este 

determinată de expresia: 

The calculations show the most available processing 

version of LIM at CMRPT port Constanta – a port 

complex and a terminal with 6 LT.  

The determination of the stagnation time of                            

the ship or of the course elements is based on coordination 

of ship working range at this line with the working range 

of the CMRPT accumulation parks, and also of the 

received processed loads. The calculations of the                     

driving ranges and the race time are based on their 

coordination with LIM completion periodicity of the 

accumulation park [1, p.9]. In this way, it is assured a 

close connection between the shore complexes and the 

ships, and the motion ranges of conveyances are multiple 

with 24.  

An efficient management of CMRPT is based on 

technologic measures for goods traffic (loads), processing 

coordinated ranges of the ships with the cyclic activity of 

the auto and railroad parks. The technologic                       

measures regarding the load works are reduced to two 

versions: the ship is freed completely of the intermodal 

containers, in mean time – the charge of the expedition lot 

starts, or the containers’ charge will take place while the 

ship is freed of load [2, p.17]. Therefore, the capacity 

calculation of the accumulation park is constructed 

depending on coordination between the work ranges of the 

ship at a certain line and the processing ranges of               

the big lots which follow to be sent through marine 

conveyance. Further, we will find the CMRPT parameters, 

in order to determine the available method to transborder 

LIM.  

The restriction about the territory of the shore complex 

is determined by the expression: 

plpracumCPT SSS /
                                                             (1.9) 

Unde: 

SCPT – aria optimă a complexului de port şi terminal, 

m
2
;  

Sacum – aria parcului de acumulare, m
2
;  

Where:  

SCPT – the optimal area of the port complex and 

terminal, m
2
;  

Sacum – the area of the accumulation park, m
2
;  
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Spr/pl – aria parcului de primire/expediere, m
2
. 

Teritoriul de ţărm format a CMRPT: SCPT = 34,3 mii m
2
 

(teritoriul este format ),  Sacum = 23,8 mii m
2
, Spr/pl = 65 mii 

m
2
. Exploatarea CMRPT după schema deplină a 

dezvoltării SCPT = 65 mii m
2
. 

Mărimea optimă a ariei necesare a acvatoriului (Sacv),  

se calculează presupunând, că aici se îndeplinesc 

manevrele navei înainte de recuplarea cu complexul de 

ţărm: 

Sacv=2,25 
2L  

unde Sacv – aria optimă a acvatoriului pentru 

manevrare, m
2
, 

L – lungimea maximală a bordului navei, m. 

Acvatoriul format al CMRPT  este Sacv=147 mii m
2
 

(teritoriul este format). 

Cantitatea necesară de cheuri Pcheu pentru                     

deservirea navelor se preconizează pe baza coeficientului 

de ocupare, dependent de intervalele de deplasare a 

navelor: 

Spr/pl – the area of the receiving/expedition park, m
2
.  

The territory of the CMRPT formed shore: SCPT = 34,3 

thousand m
2
 (the territory is formed), Sacum = 23,8 

thousand  m
2
, Spr/pl = 65 thousand m

2
. The CMRPT 

exploitation is possible according to the complete 

development scheme SCPT = 65 thousand m
2
.  

The area optimal size of the aquarium is calculated 

supposing that here it is accomplished the ships 

maneuvers before it gets to the shore:  

Sacv=2,25 
2L  

Where  Sacv – the optimal area of the aquarium for 

maneuver, m
2
, 

L – the maximum length of the ship’s board, m. 

The formed aquarium of CMRPT is Sacv=147 thousand 

m
2
 (the territory is formed). 

The necessary quantity of quays Pquay for the ship’s 

service is took into consideration according to the 

occupation coefficient, which depends on the ships’ 

driving ranges: 

%100Pchei
Q

A
 

Unde: 

A- capacitatea navei, unit.; 

Q- fluxul de mărfuri prin port, tone. 

Dacă Pcheu 65% atunci este nevoie de 2 cheuri, iar 

dacă invers – este îndeajuns 1. 

Vom efectua o analiză a variantei raţionale de 

transbordare a LÎM la CMRPT prin intermediul 

instrumentarului elaborat la punctul 3.1.  

Comparând valorile calculate ZA şi ZB, se deduce 

concluzia despre varianta raţională de transbordare a LÎM 

la CMRPT. Calculele demonstrează că cea mai econoamă 

variantă de prelucrare a LÎM este prelucrarea directă.  

Eficienţa folosirii anumitor metode organizaţionale şi 

decizii de gestiune la CMRPT se manifestă diferit. Pentru 

evaluarea eficienţei gestiunii CMRPT se aplică                   

indicatorii naturali şi de cost. În calitate de indicator de 

cost al CMRPT este: - venitul  din activitatea de     

exploatare de bază a CMRPT, care poate fi determinat din 

formula: 

Where: 

A- the ship’s capacity, unit.; 

Q- the goods flux by port, tones. 

If Pquay 65% then it is necessary of 2 quays, and vice 

versa – it is enough 1. 

We will make an analysis of the rational version of 

LIM transbordering at CMRPT through the instruments 

elaborated at point 3.1.  

If we compare the calculations ZA and ZB, we can 

obtain the rational version of LIM transbordering at 

CMRPT. The calculations are demonstrating that the most 

provident processing version of LIM is the direct 

processing. 

The efficient use of certain organizational methods and 

CMRPT management decisions manifest differently. In 

order to evaluate the CMRPT management efficiency, it is 

applied the natural and cost indexes. As a cost index of 

CMRPT is: -the income of the basic exploitation activity 

of CMRPT, which is determined by the formula:  

iill QdQdQdD *....** 22
 

unde:  

dl....di – tarifele la prelucrarea în cadrul CMRPT a 

anumitor tipuri de încărcături, $ penrtu o tonă; 

Ql….Qi – fluxul de încărcături ce circulă în CMRPT pe 

tipuri de încărcături (LÎM), tone. 

Acest lucru va permite de a prezice un rezultat 

economicos al activităţii CMRPT, precum şi de a evidenţia 

principiile cele mai eficiente de gestiune a complexului. 

Mai jos este prezentat un exemplu, ce reflectă procesul de 

gestiune a CMRPT pe baza analizei veniturilor de la 

activitatea de bază de exploatare a CMRPT şi prelucrarea 

LÎM . 

În continuare vom determina câţiva indicatori relativi şi 

absoluţi ai stării economice a întreprinderii, care 

caracterizează eficienţa gestiunii CMRPT. În condiţiile 

actuale, ştiinţa economică trebuie să elaboreze metode mai 

eficiente de gestiune a complexelor de transport, care 

where:   

dl....di – the processing charges at CMRPT of certain 

load types, $ for a tone; 

Ql….Qi – the load flux, which circulates in CMRPT by 

types of load (LIM), tones. 

This fact will allow foreseeing the economic result of 

the CMRPT activity, and also to highlight the most efficient 

principles of the complex management. Lower, we will 

present an example, which shows the management process 

of CMRPT based on income analysis from the exploitation 

basic activity of CMRPT, the LIM processing.  

Further we will determine some relative and absolute 

indexes of the company’s economic status, which 

characterizes the CMRPT management efficiency. Under 

current conditions, the economic science has to elaborate 

more efficient management methods of the transport 

complexes, which have to coordinate with the 
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trebuie să coordoneze cu implementarea unui nou utilaj 

tehnic. Scopul implementării noului utilaj tehnic este 

micşorarea cheltuielilor pentru activitatea de transbordare 

a CMRPT, respectiv şi ieftinirea serviciilor de transport, 

adică micşorarea timpului de lucru pentru procesul de 

transport, micşorarea cheltuielilor materiale, majorarea 

capacităţii fondurilor fixe etc. 

În condiţiile pieţei, implementarea noilor sisteme de 

gestiune condiţionează îndeplinirea scopului principal al 

CMRPT – obţinerea profitului maxim cu cheltuieli 

minime. Sporirea profitului obţinut datorită folosirii noilor 

metode de organizare a proceselor de transport, este 

majorarea profitului pe baza micşorării preţului de cost al 

producţiei de transport obţinut în rezultatul implementării 

noului sistem de gestiune a CMRPT. 

Sporirea eficienţei activităţii de producţie a CMRPT în 

mare parte se datorează eficienţei gestiunii procesului de 

transportare şi calităţii serviciilor prestate. 

Sporul profitului  P  în rezultatul implementării 

noului sistem de gestiune a CMRPT se calculează după 

formula: 

implementation of the new technical equipment. The aim of 

the new technical equipment utilization is the expenses 

decrease for the transbordering activity of CMRPT, 

respectively to obtain a cheaper transport service – less 

work time for the transport process, less material costs, but 

more capacity of fixed assets, etc.  

Under market conditions, the implementation of the new 

management systems is conditioned by the accomplishment 

of the CMRPT main aim – to obtain a maximum profit with 

fewer expenses. The increase of the obtained profit, with the 

help of the new organizational management methods, is the 

profit growth based on the law prices of the transport 

production thanks to the implementation of the new 

management system of CMRPT.  

The increase of the production activity efficiency of 

CMRPT is possible thanks to the efficient management of 

the transport process and the quality of the provided 

services.  

The increase of the profit P  as a result of the new 

management system implementation of CMRPT is 

calculated according to the formula:  

111222 *)(*)( QCTQCTP  

unde: 21,TT  - tariful (preţul unităţii producţiei) până 

şi după noile implementări; 

21,CC - costul unităţii de producţie până şi după noile 

implementări; 

21,QQ - volumul încărcăturilor prelucrate până şi după 

noile implementări; 

Totodată, se stabileşte influenţa diferitor factori                    

asupra profitului. Noul sistem de gestiune a CMRPT 

asigură sporul profitului pe baza a doi factori – micşorarea 

preţului de cost (micşorarea cheltuielilor specifice, 

cheltuielilor materiale, cheltuielilor pentru întreţinerea şi 

exploatarea utilajului) şi sporirea calităţii producţiei de 

transport (majorarea volumului încărcăturilor                  

prelucrate în legătură cu creşterea eficienţei prelucrării 

încărcăturilor).  

Modificarea volumului de încărcături prelucrate la 

CMRPT în rezultatul implementării noului sistem de 

gestiune se reflectă în următoarea formulă: 

where: 
21,TT  - the charge (the price of the unity 

production) until and after the new implementations; 

21,CC - the production unity cost until and after the 

new implementations; 

21,QQ - the total of the processed load until and after 

the new implementations;  

It is established also the influence of different factors 

on the profit. The new management system of CMRPT 

assures the increase of the profit basing on 2 factors – law 

cost (decrease of the specific expenses, material costs, 

maintenance and operation expenditures of the equipment) 

and the increase of the transport production quality (the 

growth of the processed loads volume thanks to a better 

load processing efficiency).  

The modification of the processed loads volume at 

CMRPT thanks to the implementation of the new 

management system can be seen according to the 

following formula:  

ORGMODGES QQQQ  

unde: GESQ  - modificarea volumului de încărcături 

prelucrate datorată perfecţionării gestiunii; 

MODQ  - modificarea volumului de încărcături 

prelucrate datorată modernizării; 

ORGQ  - modificarea volumului de încărcături 

prelucrate datorată perfecţionării organizării. 

La analiza influenţei implementării noului sistem de 

gestiune a CMRPT asupra rentabilităţii şi randamentului 

fondurilor întreprinderii de transport trebuie să ne 

determinăm, cum a influenţat asupra modificării atât 

creşterea volumului încărcăturilor prelucrate, cât şi  costul 

cheltuielilor, deoarece deseori noile implementări costă 

mai mult decât profitul aşteptat. 

where: 
GESQ  - the modification of the processed 

load volume thanks to the management improvement; 

MODQ  - the modification of the processed load 

volume thanks to the modernization  

ORGQ  - the modification of the processed load 

volume thanks to the organization improvement.  

The analysis of the new management system 

implementation influence of CMRPT on the profitableness 

and efficiency of the transport company assets will 

determine how it influenced the modification on the 

processed loads volume and also on cost expenditures, 

because the new implementations cost more than the 

expected profit.  

After the analysis, it was determined that the extensive 

use coefficient decreased from 0,973 until 0,969, fact that 
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După efectuarea analizei se determină că coeficientul 

utilizării extensive a utilajului s-a micşorat de la 0,973 la 

0,969, ceea ce vorbeşte despre diminuarea funcţionării 

utilajului în timp. Coeficientul utilizării intensive a 

utilajului s-a majorat de la 0,92 până la 0,94, ceea ce 

vorbeşte despre majorarea capacităţii utilajului. 

Coeficientul schimburilor s-a majorat de la 1,297 la 1, ceea 

ce vorbeşte despre creşterea lucrului utilajului în decurs de 

24 de ore şi respectiv majorarea traficului prelucrat [1, 

p.5]. Randamentul fondurilor a crescut de la 8,06 la 10,62, 

respectiv s-a micşorat consumul de fonduri, ceea ce 

caracterizează pozitiv activitatea întreprinderii, totodată 

rentabilitatea a crescut simţitor. 

Indicatorii menţionaţi permit de a evidenţia eficienţa 

gestiunii CMRPT şi de a lua decizia optimă. 

În legătură cu trecerea întreprinderilor de transport la 

principiile moderne de gestiune, devin tot mai importante 

metodele evaluării economice – eficienţa gestiunii. 

Eficienţa deciziilor de gestiune depinde de perfecţionarea 

acestor metode. Alegerea eficienţei gestiunii se bazează pe 

evaluarea rezultatelor economice ale activităţii economice 

a întreprinderii de transport, de aceea, eficienţa gestiunii 

GESE  se determină prin compararea dintre efectul              

obţinut şi mijloacele utilizate pentru obţinerea acestui 

efect: 

talks about a functioning decrease of the equipment during 

the time. The extensive use coefficient increased from 

0,92 until 0,94, fact that talks about equipment capacity 

growth. The changes coefficient increased from 1,297 

until 1, fact that talks about the equipment work           

efficiency during 24 hours and respectively the processed 

traffic growth. [1, p.5] The assets efficiency                   

increased form 8,06 until 10,62, respectively it was 

reduced the assets utilization, fact that characterizes 

positively the company’s activity – the profitableness 

increasing a lot.  

The mentioned indexes allow highlighting the 

management efficiency of CMRPT and they help to take 

an optimal decision.  

Once the transport company pass to modern 

management principles, it becomes more important the 

methods of the economic evaluation – the management 

efficiency. The management decisions’ efficiency depends 

on the improvement of these methods. The choice of the 

management efficiency is based on the evaluation of 

economic activities results of the transport company, that 

is why the management efficiency 
GESE  is determined 

comparing the obtained result and the used possibilities to 

get such result:  

KCCEGES /21  

unde: GESE  - eficienţa economică a gestiunii 

CMRPT; 

K – investiţiile de capital în sistemul de gestiune la 

unitate de producţie; 

C1,C2 – preţul de cost al unităţii de producţie până şi 

după noile implementări. 

Analiza efectuată permite enunţarea următoarelor 

concluzii. Indicatorii eficienţei gestiunii CMRPT nu pot fi 

analizaţi ca indicatori generali ai gestiunii, care ar 

caracteriza calitatea gestiunii complexului în ansamblu, 

dar ei permit de a lua decizii unice corecte privind 

parametrii de gestiune a CMRPT. 

După efectuarea optimizării activităţii de transportare - 

transbordare a CMRPT, cheltuielile specifice transbordării 

încărcăturilor intermodale s-au micşorat de la 19% la 15%, 

ceea ce permite CMRPT de a ţine piept concurenţei pe 

piaţa serviciilor de transport a regiunii sudice şi de a 

reacţiona mai flexibil la schimbarea conjuncturii de piaţă.  

Eficienţa economică a deciziilor de gestiune a CMRPT 

se va majora cu 10,7% de la optimizarea activităţii 

întreprinderii. 

Căile elaborate pentru organizarea gestiunii CMRPT 

asigură sporirea eficienţei activităţii economice a 

întreprinderii de transport în condiţiile pieţei, ceea ce 

conduce la creşterea competitivităţii CMRPT port 

Constanţa pe piaţa de transport a regiunii sudice. 

Abordarea sus-menţionată privind organizarea gestiunii 

întreprinderilor de transport maritim pe exemplu CMRPT 

port Constanţa, bazată pe metodele teoriei deservirii în 

masă, evident că nu este unica posibilă şi nu rezolvă toate 

problemele CMRPT, ce ţin de construirea sistemului 

adecvat de gestiune a CMRPT. 

where: 
GESE  - the economic efficiency of the CMRPT 

management; 

K – the capital investments  in the management system 

per production unity; 

C1,C2 – the production unity cost until and after the new 

implementations. 

The made analysis allow enouncing the following 

conclusions. The efficiency indexes of CMRPT 

management cannot be analyzed as general parameters of 

the management, which would characterize the complex 

management quality totally, but they allow making unique 

and correct decisions concerning the management 

parameters of CMRPT.  

After the optimization of transbordering – transportation 

activity of CMRPT, the specific expenditures for 

transbordering intermodal loads decreased from 19% until 

15%, fact that permits to CMRPT to withstand concurrence 

on the transport services market of the southern region and 

to react more flexibly on the market situation changes.  

The economic efficiency of the CMRPT management 

decisions will increase with 10,7%, thanks to the company’s 

activity optimization.   

The elaborated ways of CMRPT management 

organization assures the increase of the economic activity 

efficiency of the transport company according to the market 

conditions, fact that leads to the increase of the CMRPT 

port Constanta competitiveness on the transport market of 

the southern region.  

The above-mentioned approach, concerning the 

management organization of the maritime transport 

company as for example CMRPT port Constanta – based on 

the mass service theory methods, is not the a unique 
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Concluzii. Cu toate acestea, sistemul propus permite de 

a soluţiona probleme destul de dificile de gestiune 

operativă a activităţii CMRPT, cu luarea în calcul a LT 

corespunzătoare, fluxurilor de intrare/ieşire ş.a. 

Trebuie menţionată posibilitatea utilizării abordării 

propuse la soluţionarea problemelor similare la alte genuri 

de transport.  

Cercetarea complexă a proceselor de gestiune a 

complexelor maritime regionale de port şi terminal, 

orientate spre sporirea eficienţei funcţionării transportului, 

se referă la problemele socio-economice importante. De 

aceea, organizarea gestiunii CMRPT presupune 

posibilitatea interpretării economico-matematice a 

problemei cu ajutorul teoriei operaţiilor şi pe calea 

proiectării modelului dinamic economico-matematic de 

gestiune CMRPT. 

1. Amplasarea regiunii geografice contribuie la 

dezvoltarea transportării pe coridoarele internaţionale de 

transport. Astfel, parametrii economici ai rutelor ce ţin 

itinerarul pe coridoarele internaţionale de transport prin 

nodul de transport Constanţa, influenţează  nivelul de 

dezvoltare economică externă a regiunii, posibilitatea 

eficientă de prelucrare şi distribuire a fluxurilor de mărfuri 

pentru export, import şi în tranzit.  

2. Analiza CMRPT a demonstrat că, în calitate de 

sistem al acestor complexe, sunt puţin utilizate sistemele 

de gestiune a prelucrării rapide a încărcăturilor. Cu toate că 

progresul ştiinţifico-tehnic în domeniul gestiunii 

sistemelor complicate pe tipuri de transport deja permite 

soluţionarea acestei probleme. 

3. Activitatea sistemului de gestiune a CMRPT este 

direcţionată spre obţinerea scopului de bază, prelucrarea 

eficientă a traficului de încărcături, ceea ce este posibil 

prin intermediul prelucrării din timp a informaţiei, luării 

deciziilor de gestiune şi realizării acestora în calitate de 

influenţe de gestiune îndreptate spre procesul de prelucrare 

a încărcăturilor în cadrul CMRPT. 

 În corespundere cu această tendinţă de dezvoltare a 

complexului maritim regional de port şi terminal 

Constanţa autorul recomandă elaborarea  strategiei de 

gestiune a proceselor de transportare şi transbordare ale 

complexului, care ar permite obţinerea celui mai bun 

rezultat. 

possible solution and it is not solving all CMRPT                

problems concerning an appropriate management system of 

CMRPT.  

Conclusions. Although, the proposed system allow 

solving difficult problems of the CMRPT activity operating 

management, taking into consideration an appropriate LT, 

entrance/exit fluxes, etc.  

We have to mention the possibility of using the 

proposed approach in solving similar problems in other 

types of transport.  

The complex research in the management process of the 

regional maritime complex, port-terminal, oriented on the 

increase of the transport functioning efficiency, refers to 

important social-economical problems. That is why; the 

CMRPT management organization supposes the possibility 

to interpret the problem from economic and mathematic 

point of view with the help of operations theory and using 

the way of projecting the economic-mathematic dynamic 

model of the management of CMRPT.  

1. The geographic region location contributes at the 

transportation development on transport international 

corridors. Thus, the routes economic parameters on transport 

international corridors by transport hub Constanta influence 

the level of the region external economic development, the 

efficient possibility of processing and distribution of goods 

fluxes for exportation, importation and transit.   

2. CMRPT analysis demonstrated that as a quality 

system of these complexes, it is less used the management 

systems of a load quick processing. Although, the scientific 

and technical progress in the domain of the complicated 

systems management by types of transport make possible to 

solve this problem.  

3. CMRPT management system activity is directed on 

the accomplishment of the main aim, an efficient processing 

of the loads traffic-with the help of the quick information 

processing, making management decisions and their 

realization as management influences headed to the 

processing process of the loads at CMRPT.  

According to this development tendency of the regional 

maritime complex port-terminal Constanta, the author 

recommends the elaboration of the management strategy for 

the complex transportation and transbordering process as a 

possibility to obtain the best result.  
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Managementul cunoaşterii poate fi abordat în sens 

îngust şi larg. Pentru eficientizarea acestuia este     

importantă înţelegerea naturii cunoştinţelor, inclusiv şi prin 

clasificarea lor. Se disting 6 forme ale cunoştinţelor: 

ignoranţă, date, informaţii, cunoştinţe, înţelepciune                      

şi adevăr (o variantă extinsă şi originală a modelului 

DIKW). 

Knowledge management may be treated both narrowly 

and broadly. The understanding of the nature of knowledge, 

including its classification, is important for improving 

knowledge management. There are distinguished 6 forms of 

knowledge: ignorance, data, information, knowledge, 

wisdom and truth (an extended and original version of the 

DIKW model). 

Cuvinte cheie: adevăr, cunoaştere, cunoştinţe, date, 

economie şi societate globale bazate pe cunoaştere şi             

inovare, falsitate, ignoranţă, informaţii, inteligenţă, 

înţelepciune, managementul cunoaşterii, metacunoştinţe, 

modelul DIKW. 

Keywords: Cognition; Data; The dikw model; 

Falsehood / Falsity; The global economy and society 

based on knowledge and innovation; Ignorance; 

Information; Intelligence; Knowledge; Knowledge 

Management; Metaknowledge; Truth; Wisdom. 

  

Introducere. Practica modernă demonstrează apariţia  

unei noi ramuri a ştiinţei şi artei managementului – 

managementul cunoaşterii (MC) care corespunde 

cerinţelor economiei şi societăţii globale bazate pe 

cunoaştere şi inovare (ESGBCI). 

Managementul cunoaşterii poate fi abordat în două 

sensuri [11]:  

1) îngust: gestiunea / managementul cunoştinţelor sau 

managementul resurselor intelectuale ca proces de diagnoză, 

analiză, creare / obţinere, structurare / sistematizare şi 

utilizare a cunoştinţelor organizaţionale în scopul creării şi 

sporirii valorii în activitate, generării şi consolidării 

avantajului său competitiv; 

2) larg: management bazat pe cunoaştere ca abordare 

managerială a cunoaşterii a celor mai valoroase resurse ale 

organizaţiei orientate spre creşterea cantitativă şi calitativă a 

capitalului său intelectual, ameliorarea competitivităţii şi 

eficientizarea activităţii sale. 

Introduction. Modern practice proves the emergence 

of a new branch of the science and art of management – 

knowledge management (KM) that meets the 

requirements of the global economy and society based on 

knowledge and innovation (GESBKI). 

Knowledge management may be treated in two            

senses [11]: 

1) narrow: the management of knowledge or of 

intellectual resources as the process of the diagnosis, 

analysis, creation / obtaining, structuring / systematization 

and use of organizational knowledge for creating and 

increasing business value, generating and strengthening its 

competitive advantage; 

2) broad: knowledge-based management as a 

managerial approach to the cognition of the most valuable 

resources of the organization aimed at increasing the 

quality and quantity of its intellectual capital, enhancing 

its competitiveness and business efficiency. 

Conţinutul de bază. În continuare ne vom axa pe 

conceptul fundamental al MC – cunoaşterea, care are câteva 

accepţiuni: 1) reflectarea realităţii obiective în conştiinţa 

subiectului cunoscător; 2) faptul de a poseda cunoştinţe într-

un domeniu [9]; 3) procesul şi rezultatul activităţii 

intelectuale umane. 

Totodată, noţiunea de cunoaştere este strâns legată de cea 

a cunoştinţelor care la fel pot fi interpretate diferit: 1) 

totalitatea informaţiilor posedate (acumulate, verificate de 

experienţă şi însuşite) de către oameni (rezultat al procesului 

de cunoaştere); 2) capital/potenţial/resurse intelectual(e) 

(imaterial(e)/intangibil(e)) sau knoware – un stoc / ”bagaj” 

(aspect static); 3) bunuri publice prestate prin servicii 

publice, cum ar fi: educaţie, ştiinţă, cultură, sănătate etc. – 

un flux (aspect dinamic). 

Pentru eficientizarea MC un rol important îl joacă 

înţelegerea profundă a naturii acesteia, inclusiv şi prin 

clasificarea cunoştinţelor după diferite criterii. Unul dintre 

cele mai relevante criterii este valoarea (utilitatea pentru 

rezolvarea unei probleme) sau faza ciclului de viaţă. 

The basic content. Next, we will focus on the 

fundamental concept of KM – cognition, which has 

several meanings: 1) the reflection of the objective reality 

in the consciousness of the cognizing/knowing subject; 2) 

the fact of possessing knowledge (cognizance) in a field 

[9]; 3) the process and result of human intellectual 

activity. 

However, the notion of cognition is closely related to 

knowledge that may also be interpreted differently: 1) all 

the information possessed (accumulated, empirically 

verified and learned) by people (the result of the cognitive 

process); 2) intellectual/immaterial/intangible capital/ 

potential/resources or knoware – a stock / a “baggage” 

(the static aspect); 3) public goods provided through 

public services such as education, science, culture, health 

etc. – a flux (the dynamic aspect). 

A profound understanding of the nature of knowledge, 

including its classification by different criteria, is 

important for improving KM. One of the most relevant 

criteria is the value (the utility to solve a problem) or the 
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Conform acestuia, există cel puţin 6 tipuri / forme principial 

diferite ale cunoştinţelor: ignoranţă (neştiinţă), date, 

informaţii, cunoştinţe propriu-zise, înţelepciune şi 

adevăr(at). 

Acestea se află în relaţii reciproce logice, ierarhice, 

procesuale şi probabilistice, formând piramida, ciclul, spirala 

şi trendul (meta) cunoştinţelor (vezi Figurile 1-4). La                 

rândul lor, aceste 6 forme pot fi ierarhizate în 3 niveluri 

(Figura 1). 

phase of the life cycle. According to it, there are 

distinguished at least 6 distinct forms/types of knowledge: 

ignorance, data, information, knowledge (as such), 

wisdom and truth. 

These 6 forms of knowledge have logical, hierarchical, 

procedural and probabilistic interrelations, forming the 

(meta) knowledge pyramid, cycle, spiral and trend (see 

Figures 1-4). In turn, they may be ranked in 3 levels 

(Figure 1).  

 

 
Fig. 1. Piramida cunoştinţelor / 

Fig. 1. The knowledge pyramid 

Sursa/Source: Elaborat de autor inspirându-se din [11] / Elaborated by the author drawing inspiration from the [11]. 

 

 
Fig. 2. Ciclul cunoştinţelor / 

Fig. 2. The knowledge cycle 

Sursa/Source: Elaborat de autor inspirându-se din [11] / Elaborated by the author drawing inspiration from the [11]. 

 

 
Fig. 3. Spirala cunoştinţelor / 

Fig. 3. The knowledge spiral 

Sursa/Source: Elaborat de autor inspirându-se din [11] / Elaborated by the author drawing inspiration from the [11]. 
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Fig. 4. Trendul (meta)cunoştinţelor / Fig. 4. The (meta-) knowledge trend 

Sursa/Source: Elaborat de autor inspirându-se din [11] / Elaborated by the author drawing inspiration from the [11]. 

 

Ţinem să menţionăm, că în literatura de specialitate, dar 

şi în cea artistică (în special anglofonă, de ex., T.S. Eliot 

[2]), deja au fost abordate/elaborate diferite variante ale 

modelului DIKW (Date, Informaţie, Cunoştinţe şi 

Înţelepciune). De ex., în 1987, Milan Zeleny a propus o 

ierarhizare alternativă a cunoştinţelor: ştiu-nimic (echivalent 

cu ignoranţă), ştiu-ce (date şi/sau informaţii), ştiu-cum 

(cunoştinţe propriu-zise), ştiu-de-ce (înţelepciune) şi 

iluminism (adevăr) [6]. În 2004, D. Clark a prezentat încă un 

model DIKW original (vezi Figura 5) [10]. 

It should be mentioned that both in specialized and 

artistic literature (particularly in Anglophone one, for 

example, T.S. Eliot [2]) there have already been addressed / 

developed different versions of the DIKW (Data, 

Information, Knowledge & Wisdom) model. For instance, in 

1987 Milan Zeleny proposed an alternative knowledge 

hierarchy: know-nothing (equivalent to ignorance), know-

what (data and/or information), know-how (knowledge itself) 

and enlightenment (wisdom / truth) [6]. In 2004 D. Clark 

launched another original DIKW model (Figure 5) [10].  

 
Fig. 5. Modelul DIKW prezentat de D. Clark, 2004 / Fig. 5. The DIKW model (Clark, 2004) 

Sursa / Source: [9]. 

Viziunea autorului modelului DIKW, de asemenea, este 

una originală şi conţine unele elemente de noutate, ca: 

includerea ignoranţei, ierarhizarea nivelurilor de cunoştinţe, 

ciclul şi spirala cunoştinţelor, clasificarea metacunoştinţelor 

şi plasarea lor în contextul probabilităţii. O atare abordare 

poate contribui la înţelegerea mai profundă a naturii 

complexe, dinamice şi relaţionale a cunoştinţelor şi 

optimizarea managementului acestora. Pentru                         

aceasta considerăm necesar şi util să definim diferite forme 

ale lor. 

Ignoranţă – 1) lipsă de cunoştinţe/practică într-un 

anumit domeniu; incompetenţă; neştiinţă; 2) lipsă de 

instruire şi cultură generală; analfabetism, incultură [9]. 

The author’s view of the DIKW model is also original 

one and contains some elements of novelty as the 

inclusion of ignorance, the hierarchization of the 

knowledge levels, the knowledge cycle and spiral, the 

classification of metaknowledge and its placement in the 

context of probability. Such an approach may contribute 

to a more profound understanding of the complex, 

dynamic and relational nature of knowledge and the 

optimization of its management. therefore we consider 

necessary and appropriate to define its various forms. 

Ignorance – 1) lack of knowledge / practice in a 

particular area; incompetence; non-science; 2) lack of 

education and general culture, illiteracy, non-culture [9]. 

Date – o serie de observări, măsurări sau fapte, 

reprezentate într-un sistem semiotic şi pe anumiţi                    

purtători materiali sau electronici, pentru asigurarea 

posibilităţii recepţionării, procesării, stocării şi transferului 

Data – a series of observations, measurements, or facts 

represented in a semiotic system and on certain material or 

electronic media to ensure the possibility of receiving, 

processing, storing and transferring them [11]. 
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acestora [11]. 

Informaţie(i) – date semantice, contextuale şi relevante 

pentru un receptor concret (un om, un grup, o organizaţie) 

utile pentru luarea deciziilor, rezolvarea problemelor şi 

acţiuni practice (comportamente) [11]. 

Înţelepciune – capacitate sau facultate superioară de 

înţelegere şi judecare profundă a lucrurilor; inteligenţă 

avansată; sapienţă [9]. Înţelepciunea este strâns legată de 

alte concepte conexe, ca: erudiţia, euristica, expertiza, 

genialitatea, inteligenţa, intuiţia, raţiunea ş.a., armonizând 

creierul (gândurile) şi inima (sentimentele) sau ambele trepte 

ale cunoaşterii – cea senzorială şi raţională. 

Adevăr – 1) reflectare fidelă a realităţii obiective în 

conştiinţa omului; 2) concordanţă între cunoştinţele noastre 

şi realitatea obiectivă; 3) ceea ce corespunde realităţii 

obiective [9]. Conceptul de adevăr ocupă un loc central în 

cadrul teoriei cunoaşterii (gnoseologie), mai ales a celei 

ştiinţifice (epistemologie). 

Idealul uman sunt cunoştinţe adevărate ca cele mai 

valoroase pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi/sau 

practice concrete. Totodată, cunoştinţele au o natură 

dinamică, sunt legate inseparabil de experienţa umană, 

coexistă şi se transformă ciclic (succesiv şi permanent) de la 

ignoranţă spre adevăr, înlăturând tot ceea ce este fals, inutil 

şi irelevant, creând un sistem cognitiv cu o structură 

armonioasă (vezi Figurile 2-3). 

Formele de cunoştinţe sus definite pot fi unite prin 

antepusul ”meta”, însemnând ”după”/”peste” sau exprimând 

ideea de schimbare/transformare [9]), şi prin probabilitate, 

formând, astfel, trendul metacunoştinţelor (vezi Figura 4), 

unde se combină armonic faţeta lor calitativă şi cantitativă, 

cu toate că prima este mai importantă decât a doua, mai ales 

în cazul formelor sale superioare. 

Din punct de vedere cibernetic/informatic, informaţiile 

reprezintă date despre date (sau date derivate, care adăugă 

un context specific [11] şi răspund la întrebările ”ce?” şi 

”cine?”), cunoştinţele – informaţii despre informaţii (sau 

informaţii derivate, care răspund la întrebarea ”cum?” – 

mecanism de utilizare [11]), înţelepciunea – cunoştinţe 

despre cunoştinţe (sau cunoştinţe derivate, care răspund la 

întrebările ”când?”, ”de ce?”, ”unde?” – condiţii de utilizare 

[11]), iar adevărul – înţelepciunea înţelepciunii (sau 

înţelepciune derivată/supremă), conform Figurii 4. 

Problema cuantificării cunoştinţelor întotdeauna rămâne 

actuală, mai ales în cadrul ştiinţelor exacte şi economice. 

Cea mai mare dificultate aici constă în găsirea unei                   

unităţi de măsură universal acceptabilă. Există cel puţin 

două abordări fundamentale în acest sens: absolută şi 

relativă. 

Măsurarea absolută a cunoştinţelor poate fi în                      

unităţi informatice (bit, byte şi multiplii săi: kB, MB, GB, 

TB ş.a.), economice (monetare – lei, dolar, euro etc.), 

”fizice” (de ex., efectivul de profesori al unei universităţi           

sau fondul de carte al unei biblioteci – în cazul dat se 

estimează nu cunoştinţele ca atare, ci purtătorii lor), însă ele 

nu sunt universale şi potrivesc pentru unele tipuri de 

cunoştinţe şi situaţii. 

Information – semantic, contextual and relevant to a 

concrete receptor (a man, a group, an organization) data 

that are useful for decision making, problem solving and 

practical actions (behaviors) [11]. 

Wisdom – the higher capacity or faculty of a profound 

understanding of and judgement on things; advanced 

intelligence; sapience [9]. Wisdom is closely linked to 

other related concepts like erudition, expertise, heuristics, 

genius, intelligence, intuition, reason, etc. harmonizing the 

brain (thoughts) and the heart (feelings) or both cognitive 

levels – sensorial and rational one. 

Truth – 1) the exact reflection of the objective reality 

in the human consciousness; 2) the concordance between 

our knowledge and the objective reality; 3) that 

corresponds to the objective reality [9]. The concept of 

truth is the nucleus of the theory of knowledge 

(gnoseology), especially scientific one (epistemology). 

True knowledge is a human ideal as the most valuable 

for solving some concrete theoretical and/or practical 

problems. Meanwhile, knowledge has a dynamic nature, is 

inseparable from the human experience, coexists and 

cyclically (successively and permanently) and mutually 

transforms from ignorance to truth, removing all that is 

false, useless and irrelevant, creating a cognitive system 

with a harmonic structure (see Figures 2-3). 

The above-defined forms of knowledge may be 

conjoined by the “meta-” prefix, meaning “beyond” 

/“over” or expressing the idea of change/transformation 

[9]), and by probability, thus forming the metaknowledge 

trend (see Figure 4), where their qualitative and 

quantitative aspects are harmonically combined, although 

the former is more important than the latter, in particular 

in case of its higher forms. 

In terms of cybernetics /computer science, information 

is data about data (or data derived that add a specific 

context [11] and answer the questions “what?” and 

“who”), knowledge – information about information (or 

information derived, which answers the questions “how?” 

– the mechanism of use [11]), wisdom – knowledge about 

knowledge (or knowledge derived that answers the 

questions “when?”, “where?”, “why?” – conditions of use 

[11]), while truth – the wisdom of wisdom (or 

derived/supreme wisdom), as shown in Figure 4. 

The knowledge quantification problem is always 

topical, especially within exact and economic sciences. 

The most difficult here is to find a generally                 

accepted measurement unit. There are at least two 

fundamental approaches in this meaning: absolute and 

relative. 

Absolute measurement of knowledge can be in 

computer (bit, byte and its multiples: kB, MB, GB, TB, 

etc.), economic (monetary – lei, dollar, euro, etc.), 

“physical” units (e.g., the number of professors of a 

university or the book fund of a library – in this case we 

don’t estimate knowledge itself, but its supports), however 

they are not universal and are suitable for certain types of 

knowledge and situations. 

Pentru specificarea acestora trebuie să introducem încă 

un criteriu de clasificare – gradul de formalizare şi 

We need to introduce another criterion of classification 

to specify them – the degree of formalization and 
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individualizare. Conform acestuia, sunt două tipuri de 

cunoştinţe: codificate / documentate / explicite/ formalizate / 

înregistrate / obiective / organizate / sistematizate / 

structurate şi implicite / individuale / instinctive / intuitive / 

personale / subiective / subînţelese / tacite. Primele                      

există independent de conştiinţa şi voinţa subiectului 

cunoscător (mai ales al oricărui lucrător al organizaţiei 

concrete), relativ uşor accesibile / comunicabile / 

transmisibile / verbalizabile altor oameni. Cunoştinţele 

tacite, introduse în circuitul ştiinţific de către M. Polanyi în 

anul 1962, există numai în conştiinţa şi chiar în 

subconştiinţa unui singur om şi greu se transmit                          

altor oameni. [5]. Externalizarea acestor cunoştinţe,                          

cât şi internalizarea (însuşirea, învăţarea) celor explicite, 

constituie procese de bază ale MC. Nonaka I. şi                        

Takeuchi H. au identificat 4 faze ale procesului cognitiv: 

socializare, exteriorizare, combinare şi interiorizare 

(modelul SECI) [4]. Menţionăm că clasificarea 

explicită/tacită se referă la toate formele de cunoştinţe, însă 

”ignoranţa”, ”cunoştinţele” (propriu-zise) şi ”înţelepciunea”, 

totuşi, sunt mai subiective decât ”datele”, ”informaţiile” şi 

”adevărul”. 

Datele şi informaţiile explicite se măsoară direct şi precis 

în byţi sau octeţi – cea mai mică unitate de informaţie 

adresabilă de către un calculator, echivalentă cu 8 biţi de 

date, putând stoca 256 de valori unice. La rândul său, un bit 

este cantitatea elementară, minimă, primară de informaţie, 

necesară pentru reducerea incertitudinii la jumătate sau cu 

0,5 sau 50%. Cantitatea informaţiei poate fi calculată după 

formula (1) lui Claude E. Shannon, propusă în 1948: 

individualization. According to it, there are two types of 

knowledge: codified / documented / explicit / formalized / 

objective / organized / registered / systematized / 

structured and implicit / implied / individual / instinctive / 

intuitive / personal / subjective / tacit. The first ones exists 

independently of the consciousness and will of the 

knowing subject (particularly, of every employee of a 

concrete organization) and is relatively easily accessible / 

communicable / transmissible / verbalizable to other 

people. Tacit knowledge, introduced into scientific 

circulation by M. Polanyi in 1962, exists only in the 

consciousness and even in the subconscious of a single 

person and are hardly transferrable to others [5]. Its 

externalization and internalization (learning, mastering) of 

explicit knowledge are the basic processes of KM. Nonaka 

I. and Takeuchi H. identified 4 phases of the cognitive 

process: socialization, externalization, combination and 

internalization (the SECI model) [4]. We notice that the 

explicit/tacit classification refers to all forms of 

knowledge, albeit “ignorance”, knowledge (properly 

speaking) and “wisdom” are more subjective than “data”, 

“information” and “truth”. 

Explicit data and information are directly and precisely 

measured in bytes or octets – the minimum computer-

addressable unit of information, equivalent to 8 data bits, 

which can store 256 unique values. In its turn, a bit is the 

elementary, minimum, primary quantity of information 

needed to reduce uncertainty by half, i.e. by 0,5 or 50%. 

The amount of information is calculable by formula (1) by 

Claude E. Shannon, proposed in 1948: 

,                                                      (1) 

unde: H(x) – entropia (măsura incertitudinii) variabilei 

discrete X, E – valoarea aşteptată, I(x) – conţinutul 

informaţional al X, p(xi) – probabilitatea că X poate avea o 

valoare posibilă xi, N – numărul evenimentelor probabile, b 

– baza logaritmului (de obicei b=2, însă uneori b=e≈2,71828 

sau b=10. Atunci informaţia se măsoară în naţi sau diţi). De 

ex., dacă se măsoară  entropia sau capacitatea                          

(viteza maximă de trafic) a unui canal sau a unei                          

surse de comunicare (în biţi per mesaj, simbol sau secundă), 

p(xi) înseamnă probabilitatea că va fi ales simbolul i                     

dintr-un alfabet/set din n simboluri diferite disponibile                

[11]. 

Cunoştinţele organizaţionale explicite pot fi estimate 

indirect în unităţi monetare dacă sunt echivalate cu active 

imateriale / intangibile / intelectuale în sistemul financiar-

contabil [7, p. VIII-XI]. Includ produse/proprietate 

intelectual(ă/e)
 
(capital/active intelectual(e) protejate juridic 

/ legalizate: obiecte ale proprietăţii industriale: invenţii, 

desene şi modele industriale, mărci etc.; know-how: 

cunoştinţe secrete de caracter tehnic, de producţie, 

comercial, managerial care pot deveni obiect al contractului 

de licenţă; obiecte ale dreptului de autor: opere literare, de 

artă, lucrări ştiinţifice, software ş.a.; obiecte ale drepturilor 

conexe: emisiuni tele şi radio, producţie audio şi video etc. 

[3, p. 111-112]); o parte a capitalului structural
 
(intern / 

organizaţional: sisteme organizaţionale, cultura corporativă, 

politici, tehnologii şi extern / de relaţii; fidelitatea clienţilor 

faţă de produsele organizaţiei, reputaţie şi bune relaţii de 

where: H(x) – the entropy (a measure of uncertainty) 

of a discrete variable X, E – the expected value, I(x) – the 

information content of X, p(xi) – the probability that X 

may have a possible value xi, N – the number of probable 

events, b – the logarithm base (usually b=2, but sometimes 

b=e ≈ 2,71828 or b=10. Then information is measured in 

nats or dits). For example, if we measure the entropy or 

capacity (the maximum traffic speed) of a channel or of a 

communication source (in bits per message, symbol or 

second), p(xi) means the probability that the symbol i will 

be chosen from an alphabet or a set of n different symbols 

available [11]. 

Explicit organizational knowledge can be indirectly 

evaluated in monetary units if they are equivalent to 

immaterial / intangible / intellectual assets in the financial-

accounting system [7, p. VIII-XI]. They include 

intellectual products/property (intellectual capital/assets 

legally protected/legalized: objects of industrial property: 

inventions, industrial designs and models, brands, etc.; 

know-how: secret knowledge of technical, production, 

commercial, managerial field may become the object of a 

license contract; objects of copyright: literary, artistic and 

scientific works, software and so on; objects of related 

rights: TV and radio broadcasts, audio and video products, 

etc. [3, p. 111-112]); a part of structural (internal / 

organizational: corporate systems, culture, policies, 

technologies, and external / relations: clients’ loyalty to 

the organization’s products, reputation and goodwill, etc. 
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afaceri (goodwill) etc. [6, p. 3]) şi uman
 
(ansamblu de 

cunoştinţe, capacităţi, competenţe, deprinderi, experienţă ş.a. 

proprietăţi de care dispune o persoană la momentul dat 

(după Gary Becker [11]). Însă valoarea lor poate varia mult 

(uneori şi în zeci de ori) în dependenţă de metoda de 

evaluare, mai ales în cazul companiilor cu tehnologii înalte. 

Pentru măsurarea acestei diferenţe se utilizează indicele q lui 

J. Tobin:  unde: Vp – valoarea de piaţă (capitalizarea) 

a companiei; Vc – valoarea ei contabilă [11]. 

Deci, în mod absolut, se pot măsura doar cunoştinţele 

explicite. Abordarea relativă (în procente, puncte ş.a. unităţi 

condiţionale) este mai universală şi permite să evalueze 

indirect şi unele cunoştinţe implicite. Esenţa ei constă în 

selectarea unui etalon (de ex., sistemul de zece note pentru 

evaluarea elevilor), estimarea cunoştinţelor actuale ale 

obiectului cercetat (inclusiv şi în alte unităţi relative ca 

puncte) şi atribuirea unei valori discrete celei mai potrivite 

din etalon. Multe din metodele relative de evaluare a 

cunoştinţelor au o natură logică, probabilistică/stohastică 

şi/sau statistică. 

În cadrul logicii clasice (booleane, tradiţionale) 

adevărului i se atribuie valoarea întreagă ”1” (sau 100%) şi 

valoarea ”0” pentru fals. 

Totodată, s-au elaborat şi s-au dezvoltat alte teorii 

ştiinţifice mai avansate, inclusiv şi logica fuzzy (LF sau 

multivaloare). determinată de un set de principii matematice 

pentru reprezentarea cunoaşterii bazată pe grade de 

apartenenţă (sau adevăr) şi nu pe exactitate în sensul logicii 

clasice. Logica fuzzy operează cu un interval (o plajă) 

continuu(ă) de valori logice [0, 1], unde 0 indică falsitatea 

completă, iar 1 – adevărul absolut. Atunci, de ex., 0,5 

înseamnă exact semiadevărul. LF poate fi reprezentată şi în 

plan fizic, de ex., ca un spectru de culori de la negru complet 

(0 sau întuneric), diferite nuanţe de gri, până la alb curat (1 

sau lumină absolută) [1, p. 67]. 

Un exemplu de model probabilistic (din cauza factorului 

uman) este cel al autoorganizării informaţiei în procesul 

educaţional. Formula matematică respectivă (ecuaţia lui 

Colmogorov ca funcţia dinamică a timpului) poate fi 

reprezentată astfel: 

[6, p. 3]) and human capital (a set of knowledge, 

capacities, competences, skills, experience and other 

qualities of a person at this moment (by Gary Becker 

[11]). Despite this, their value can vary widely (even 

dozens of times) depending on the evaluation method, in 

particular in case of high-tech companies. J. Tobin’s q-

index is used to measure this difference:  where: Vp 

– the market value (or capitalization) of the company; Vc – 

its accounting/book value [11]. 

So, only explicit knowledge can be measured 

absolutely. The relative approach (in percent, points and 

other conventional units) is more universal and allows 

indirect evaluation of certain implicit knowledge. Its 

essence consists in selecting a standard (for instance, the 

ten-mark system for pupils’ evaluation), estimating the 

current knowledge of the studied object (including in other 

relative units as points) and assigning a discrete value to 

the most appropriate from the standard. A lot of relative 

methods of knowledge evaluation have a logic, 

probabilistic/stochastic and/or statistic nature. 

Within classical (Boolean, traditional) logic, an integer 

value “1” (or 100%) is attributed to truth and a zero one – to 

false. 

Meanwhile, other, more advanced scientific theories were 

worked out and developed, fuzzy or multi-value logic among 

them. It is determined by a set of mathematical principles for 

knowledge representation based on degrees of affiliation/ 

membership/truth and not on precision in the sense of 

classical logic. Fuzzy logic operates on a continuous interval 

(a beach) of logical values [0, 1], where 0 indicates complete 

falsehood and 1 – absolute truth. Then, for example, 0,5 

means half-truth exactly. Fuzzy logic may be physically 

represented, e.g. as a spectrum of colours from complete 

black (0 or dark), various shades of grey, to immaculate 

white (1 or absolute light) [1, p. 67]. 

The model of the self-organization of information in the 

educational process is an example of a probabilistic model 

(because of the human factor). The respective mathematical 

formula (Kolmogorov’s equation as a dynamic function of 

time) may be described as follows: 

                                        (2) 

unde: Qi – probabilitatea faptului că pragul de instruire L 

(punctajul condiţional total acumulat de un formabil cu 

indicele i spre finele perioadei t) va fi atins, P – 

probabilitatea că L nu va fi atins; x0 – nivelul (punctajul) 

iniţial de pregătire al formabilului când t=0, x – variabila 

nivelului de pregătire în fiecare moment al timpului ti (la 

fiecare pas de instruire hi); ρ – densitatea  de probabilitate 

(fluxul cunoştinţelor care trebuie învăţate). Grafic, formula 

(2) este reprezentată în Figura 5. Modelul în cauză este o 

încercare de matematizare a MC şi instruirii, considerând 

astfel de factori ca individualizarea învăţării şi dezvăţării 

(uitării) şi autoorganizarea cunoştinţelor când are loc 

structurarea cunoştinţelor existente şi crearea/generarea 

celor noi, fapt ce contribuie la intensificarea, accelerarea şi 

eficientizarea procesului de instruire [8]. 

where: Qi – the probability of the fact that the training floor 

L (the total conditional score accumulated by an i-indexed 

trainee by the end of the period t) will have been reached, P 

– the probability that L won’t have been reached; x0 – the 

initial training level (score) of the trainee when t=0, x – the 

variable of the training level at every moment ti (at every 

step hi); ρ – the density of probability (the knowledge flux 

that is to be learned). Graphically, the formula (2) is 

depicted in Figure 5. This model is an attempt to 

mathematize KM and training, considering such factors as 

the individualization of learning and unlearning (forgetting) 

and the knowledge self-organization when the existing 

knowledge structuring and the creation/generation of new 

one occur, thereby contributing to intensifying, accelerating 

and increasing the efficiency of the teaching process [8]. 
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Fig. 6. Funcţia instruirii /Fig. 6. The training function 
Notă / Note: Curba 1 – pentru modelul autoorganizării cunoştinţelor, curba 2 – fără autoorganizare. / Curve 1 – for the knowledge self-organization 

model, curve 2 – without self-organization. 

Sursa/Source: [8, p. 51]. 
 

În statistică se utilizează pe larg metoda indicilor, în 

particular a ratingurilor internaţionale. Banca Mondială 

(BM) a elaborat, în anii 1990, indicele economiei cunoaşterii 

(IEC) – un indicator agregat care estimează gradul general 

de pregătire competitivă a ţării sau regiunii în condiţiile EC, 

care se calculează ca o simplă medie aritmetică a 4 subindici 

– pilonii EC: 1) stimulente economice şi regim instituţional; 

2) inovare şi adoptare tehnologică; 3) educaţie şi resurse 

umane; 4) infrastructura tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii (TIC). De ex., Republica Moldova a ocupat 

locul 77 din 146 de ţări, acumulând 4,92 puncte din 10 

posibile în 2012, iar în 2000 – locul 69 [12]. Deci, am rămas 

în urma altor ţări în ultimii 12 ani. De aceea, implementarea 

EC în RM trebuie să fie accelerată prin schimbarea 

paradigmei/modelului creşterii economice de la consum şi 

import spre economii, investiţii (preponderent în                

sectoarele inovaţionale) şi export (mai ales de produsele 

intelectuale). 

Finalitatea MC nu constă în ”alfabetizarea” sau 

”şcolarizarea” generală a tuturor lucrătorilor organizaţiei şi 

nici în transformarea lor în maşini atotcunoscătoare, erudite, 

geniale sau savante, iar a organizaţiei ‒ într-un cazinou/club 

intelectual, ci în elaborarea, testarea, exploatarea, 

întreţinerea şi dezvoltarea unui sistem de cunoştinţe şi 

adevăruri de importanţă critică (sau de competenţe cheie) 

pentru supravieţuirea sa competitivă şi atingerea succesului 

strategic. 

În aşa caz, fiecare lucrător va deveni specialist inteligent 

sau chiar expert (într-o perspectivă îndepărtată) în domeniul 

său de competenţă, dar nu numaidecât în unul îngust 

specializat. Din contra, majoritatea universităţilor şi 

organizaţiilor actuale, cel puţin cele progresive, încurajează 

obţinerea unei  calificări mai largi sau însuşirea a 2 sau mai 

multe profesii conexe, iar organizaţiile bazate pe cunoaştere 

promovează şi schimbul liber de cunoştinţe, mai ales a celor 

profesionale şi corporative, fapt ce contribuie la 

reengineeringul proceselor operaţionale şi optimizarea 

întregului său lanţ/sistem valoric. 

The index method, particularly of international ratings, 

is widely used in statistics. In the 1990’s, the World Bank 

(WB) developed the Knowledge Economy Index (KEI) – 

an aggregate measure of the whole competitive 

preparedness of a country/region under the conditions of 

the KE, which is calculated as an arithmetic mean of 4 

sub-indexes – the KE pillars: 1) economic incentive and 

institutional regime (EIR); 2) innovation and technological 

adoption; 3) education and human resources; 4) 

information and communications technologies (ICT) 

infrastructure. For instance, the Republic of Moldova was 

ranked 77
th

 out of 146 countries, earning 4,92 points out 

of 10 possible in 2012, instead of 69 in 2000 [12]. In this 

way, we lagged behind the others in the last 12 years. 

Therefore, the implementation of the KE in the RM must 

be accelerated by changing the paradigm/model of 

economic growth from consumption and import to 

savings, investments (mainly in the innovation sectors) 

and export (in particular of intellectual products). 

The final objective of KM is neither the overall 

schooling of all employees of the organization nor their 

transformation into omniscient, erudite, genial or learned 

machines, nor itself – into an intellectual casino/club, but 

the elaboration, testing, exploitation, maintenance and 

development of a system of knowledge and truths of 

critical importance (or of key skills) for its competitive 

survival and attaining strategic success. In this case every 

employee will become an intelligent specialist or even an 

expert (in a long-run perspective) in own area of 

competence, but not necessarily in one highly specialized. 

In contrast, nowadays, most organizations and 

universities, at least progressive ones, encourage obtaining 

a wider qualification or learning 2 or more related 

professions, while knowledge-based organizations also 

promote a free exchange of knowledge, especially of 

professional and corporate one, thus contributing to 

business process reengineering (BPR) and the 

optimization of their entire value chain/system. 

Concluzii. Managementul cunoaşterii reprezintă una din 

cele mai inovative şi perspective abordări manageriale, 

contribuind la asigurarea supravieţuirii şi succesului 

strategic al organizaţiilor care învaţă în condiţiile ESGBCI. 

Conclusions. Knowledge management is one of the 

most innovative and perspective managerial approaches, 

contributing to ensure strategic survival and success of 

learning organizations under the conditions of the 
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Managementul cunoaşterii este un domeniu foarte vast şi 

interdisciplinar şi, nicidecum, nu poate fi reflectat exhaustiv 

într-un articol sau chiar într-un manual. Articolul de faţă se 

concentrează asupra fazelor/formelor specifice de 

cunoaştere, care există în filozofie, logică, management şi 

toate celelalte ştiinţe – ignoranţă, date, informaţii, cunoştinţe 

propriu-zise, înţelepciune şi adevăr (o variantă extinsă şi 

originală a modelului DIKW). Toate acestea coexistă şi se 

transformă treptat din una în alta: de ex., dacă trebuie să 

cercetăm un obiect necunoscut (de ex., o nouă tehnologie), 

mai întâi trebuie să înlăturăm ignoranţa noastră în privinţa 

acestuia prin colectarea de diferite date despre el (de ex., 

prin observaţii). Mai apoi, obţinem informaţii ca rezultat al 

procesării datelor iniţiale. Cu timpul aflăm şi memorizăm tot 

mai mult despre obiect, putând efectua chiar şi experimente 

cu el. Cu acumularea experienţei multianuale înţelegem tot 

mai profund mecanismul de funcţionare internă a obiectului 

şi îi putem prognoza comportamentul chiar ”cu ochii 

închişi”. Prin urmare, ni se pare că ştim absolut tot adevărul 

despre obiectul dat, iniţial necunoscut, şi ciclul cunoaşterii s-

a închis. Însă, este doar o iluzie: viaţa noastră şi, cu atât mai 

mult, progresul tehnico-ştiinţific, se schimbă ”cu viteza 

gândului” şi cu emergenţa unei noi inovaţii trebuie să 

parcurgem un nou ciclu sau o nouă spiră a spiralei 

cunoştinţelor (vezi Figurile 2-3), dar deja la un nivel calitativ 

nou. Deci, MC tinde spre minimizarea ignoranţei şi 

maximizarea adevărului. Spre deosebire de filozofie, care 

are misiunea istorică de a descoperi adevăruri universale, 

valabile pentru toate timpurile şi popoarele, managementul 

cunoaşterii se axează pe cele contextuale, adică cele mai 

valoroase pentru organizaţia, ţara sau societatea dată într-un 

anumit moment şi într-un spaţiu concret, edificând şi 

perfecţionând mereu sistemul său de cunoştinţe, inclusiv şi 

sub forma unui portal web corporativ. În fine, MC contribuie 

la edificarea ESGBCI sau, cu alte cuvinte, la 

intelectualizarea acestora, sau creşterea inteligenţei şi 

capitalului lor intelectual. 

GESBKI. Knowledge management is a too broad and 

interdisciplinary field and by no means is exhaustible in a 

single article or even in a handbook. This article 

concentrates on specific phases/forms of cognition, 

existing in philosophy, logic, management and all other 

sciences – ignorance, data, information, knowledge itself, 

wisdom and truth (an extended and original version of the 

DIKW model). These all coexist and gradually and 

mutually transform into one another: e.g., if we are to 

investigate an unknown object (such as a new 

technology), first, we must remove our ignorance about it 

by collecting relevant data (for example, by observations). 

Then, we obtain information as a result of the initial data 

processing. In time we find out and memorize more and 

more about the object and even can conduct                    

experiments on it. With accumulation of multiannual 

experience, we understand more comprehensively the 

mechanism of internal functioning of the object and we 

can forecast its behavior even “blindly”. Hence, we seem 

to know the whole truth about this object, initially 

unknown, and the knowledge cycle has closed. But it is 

only an illusion: our life, the more the scientific and 

technical progress are changing “ the speed of thought” 

and, with the emergence of a new innovation, we should 

pass a new cycle or a new turn of the knowledge spiral 

(see Figures 2-3), but at a qualitatively new level. So, KM 

tends to minimize ignorance and maximize truth. Unlike 

philosophy, which has the historic mission to discover 

universal truths valid for all times and peoples, knowledge 

management focuses on contextual truths, that is the most 

valuable for this organization, country or society at a 

certain moment and in a concrete space, permanently 

edifying and improving its knowledge system, including 

as a corporate web portal. Finally, KM contributes to 

building the GESBKI or, in other words, to their 

intellectualization, or increasing their intelligence and 

knowledge capital. 
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Sistemul organizaţional reprezintă ansamblul 

metodelor, procedeelor şi tehnicilor utilizate în 

managementul funcţiei de organizare a procesului de 

producţie. El are ca funcţii principale creare suportului 

metodologic şi logistic al actului funcţional. În general, 

sistemele, metodele şi funcţiile de management pun în 

mişcare ansamblul activităţilor dezvoltate de sistemul 

condus în vederea stabilirii şi realizării obiectivelor 

întreprinderilor comerciale. În majoritate cazurilor, 

procesul de conducere se realizează prin exercitarea unui 

ansamblu de funcţii inclusiv şi cea de organizare a 

întreprinderilor din judeţul Maramureş, România. 

Cuvinte cheie: organizare, management, funcţie, 

comerţ, cenzor, decizie, organigrama. 

 

Organizational system is a set of methods, procedures 

and techniques used in the management of organization 

function of the production process. It has as main 

functions methodological and logistical support creation 

of the functional act. Generally, systems, methods and 

management functions trigger the assembly of the 

developed activities by the managed system in order to 

establish and achieve the aims of commercial       

enterprises. In most cases, the management is                      

done by exercising a range of functions including the 

organization of enterprises in Maramures County, 

Romania. 

Keywords: Organization; Management; Office; 

Trade; Censor; Decision; Chart. 

 

Introducere. Managementul bazat pe cunoştinţe, aduce 

cu el noi funcţii inclusiv şi cea de organizare. Funcţia de 

organizare desemnează ansamblul proceselor de 

management ce trebuie efectuate pentru realizarea cadrului 

organizatoric optim pentru obţinerea eficientei economico-

sociale maxime. Se stabilesc şi delimitează procesele de 

muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor (mişcări, 

timpi, operaţii, lucrări sarcini etc.), precum şi gruparea 

acestora pe posturi, formaţii de muncă, compartimente şi 

atribuirea lor personalului, corespunzător anumitor criterii 

manageriale, economice, tehnice şi sociale, în vederea 

realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor 

previzionate. 

Introduction. Knowledge based management brings 

with it new features including the organization one. 

Organizational function means all management processes 

to be performed to achieve optimal organizational 

framework for realizing the maximum economic and 

social efficiency. There are defined and delimited 

physical and intellectual work processes and their 

components (movement, time, tasks, work tasks, etc.), 

and their grouping into jobs, work groups, departments 

and their assignment to personnel, according to certain 

managerial, economic, technical and social criteria, in 

order to achieve the best possible conditions of the 

expected objectives. 

Conţinutul de bază. În cadrul organizării se pot delimita 

două subdiviziuni principale. Mai întâi, se află organizarea 

de ansamblu a societăţii comerciale sau regiei autonome, 

concretizată în elaborarea şi perfecţionarea structurii 

organizatorice şi elaborarea şi raţionalizarea sistemului 

informaţional. Prin intermediul acestor două componente de 

bază ale sistemului de management, se asigură structurarea 

firmei, subordonată realizării obiectivelor sale 

fundamentale. Această parte a funcţiei de organizare este 

exercitată de managementul superior al firmei, condiţionând 

sensibil eficienţa procesului de management în ansamblul 

său. A doua categorie majoră o reprezintă organizarea 

principalelor componente ale întreprinderii: cercetarea-

dezvoltarea, producţia, personalul etc. Organizarea 

producţiei trebuie să găsească soluţii optime pentru 

desfăşurarea activităţii în secţiile de bază, auxiliare şi de 

servire, pregătirea producţiei. 

Organizarea muncii rezolvă probleme privind 

organizarea ştiinţifică a muncii în schimburi, organizarea 

procesului de muncă, organizarea lucrului la mai multe 

maşini etc. Specific acestei componente majore a funcţiei 

de organizare, predominanţă cantitativ, este realizarea sa la 

nivelul managementului mediu şi inferior, dat fiind 

The basic content. Within the organization, two main 

subdivisions can be defined. First, there is the overall 

organization of the company or autonomous 

administration, resulted in the development and 

improvement of the organizational structure and 

development and rationalization of the information 

system. Through these two basic components of the 

management system, there is ensured the business 

structure, subordinated to development of its fundamental 

objectives. This part of the organizational function is 

performed by the senior management of the company, 

sensitive conditioning the efficiency of management 

process as a whole. The second major category is the 

organization of the main components of a company: 

research, development, production, personnel, etc. 

Production organization must find optimal solutions for 

the realization of activities on the main, auxilliar and 

serving departments, and production preparation. 

Work organization solves problems related to the 

scientific organization of labor in shifts, organization of 

work, organization of work on several machines, etc. 

Specific to this major component of the organization 

function, quantitatively predominant, is its achieving at 
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necesitatea luării în considerare a specificului proceselor de 

execuţie şi de management supuse organizării şi a 

volumului de muncă apreciabil implicat. 

În firma modernă, organizarea înregistrează o dezvoltare 

deosebită. Reflectarea acestei situaţii o reprezintă bogatul 

avantaj operaţional utilizat în cadrul acestui proces, care 

cuprinde: analiza postului, analiza variabilelor 

organizaţional, drumul critic, diagrama ASME,                  

diagrama GANTT, graficul Hyjmans, operagrama, 

organigrama etc. 

Este de menţionat faptul că, la fel ca şi la previziune, 

organizarea are un dublu caracter: funcţie a 

managementului şi domeniu de sine stătător, care nu se 

exclud, ci dimpotrivă, sunt complementare, evident 

subordonate realizării obiectivelor fundamentale ale 

societăţii comerciale sau regiei autonome. 

Sarcinile concrete ale organizării ca funcţie de 

conducere se formează în actele normative ale 

întreprinderii, ale unor funcţii unitare, instrucţii postulare 

ale conducătorilor şi specialiştilor. Astfel, scopul generează 

sarcinile care  se realizează prin funcţii de conducere, 

acestea, la rândul lor, fiind realizate prin operaţii, proceduri 

de conducere. Prin urmare, relaţiile dintre scopuri, sarcini, 

funcţii şi operaţii (proceduri) de conducere formează 

structura ei organizatorică. 

Caracteristicile funcţiilor managementului afacerilor 

mici şi mijlocii, relatate dej specialiştii în domeniu, în 

lucrările sale, nu prezintă divergenţe de viziuni, ci poartă un 

caracter de complementaritate. Diferenţele ţin de 

complexitatea aspectelor şi elementelor abordate, inclusiv, 

sunt mai multe opinii asupra numărului şi ordinii prezentării 

funcţiilor managementului. Separat pot fi evidenţiate 

funcţiile managementului, prezentate de D. Mureşanu, care 

le-a adaptat după J. Longenecker şi C. Moore, şi constau în: 

previziune-planificare, organizare, decizie şi delegare de 

autoritate, coordonare-antrenare. Managementul resurselor 

umane, control şi evaluare, Radu E., de asemenea, în afară 

de funcţiile de previziune, organizare, coordonare, control, 

include şi managementul resurselor umane, care cuprinde în 

sine funcţia de antrenare-motivare. Popa I., prezentând 

funcţiile managementului: planificare, organizare, 

coordonare, control, funcţiei de coordonare îi redă şi 

caracteristicile funcţiei de motivare. 

În domeniul formării şi utilizării capitalurilor 

organizaţilor de comerţ se concretizează diverse acţiuni. 

Funcţia de coordonare constă în ansamblul proceselor de 

muncă prin care se armonizează deciziile şi acţiunile 

personalului firmei şi ale subsistemelor sale, în cadrul 

previziunilor şi sistemului organizatoric stabilite anterior. 

Prin coordonare, conducerea unei firme declanşează 

acţiunile diferitelor verigi funcţionale, de producţie şi 

concepţie, în vederea îndeplinirii la timp şi în                       

condiţii optime a obiectivelor stabilite de firma                

respectivă. 

Organizarea ca funcţie a managementului reprezintă 

ansamblul de acţiuni întreprinse în vederea utilizării cu 

maximum de eficienţă a resurselor materiale, umane şi 

financiare pe care le are la dispoziţie o anumită unitate sau 

organism. Pentru orice unitate, inclusiv pentru o 

the middle and lower level of management, given the 

need to take into account the specific of execution 

processes and management subject to organization and 

the considerable involved workload. 

In the modern company, organization records a 

particular development. Reflecting this situation is to use 

the rich operational advantage in this process,                    

including: job analysis, organizational variables                     

analysis, critical path, ASME chart, Gantt chart, Hyjmans 

chart, operagrama, organization chart, etc. 

It should be noted that, just as in foresight, 

organization has a double feature: function of the 

management and an independent field, which are not 

mutually exclusive, but rather complementary, clearly 

subordinated to achieve the fundamental objectives of the 

company or autonomous management. 

Concrete tasks of the organization as a leading 

function is formed in the regulations of the company, of 

the unit functions, instructions of managers and 

professionals. Thus, the aim generates tasks that are 

carried out through management functions, which, in turn, 

are achieved by operations and management procedures. 

Therefore, relations between goals, tasks, functions and 

management operations (procedures) form its 

organizational structure. 

Characteristics of small and medium business 

management functions, related by specialists in their 

works, do not have not disambiguitions in visions, but 

have a complementary character. Differences are related 

to complexity of addressed aspects and elements, 

including there are more opinions on the number and 

order of presentation of the management functions. 

Management functions can be identified separately, being 

presented by D. Muresanu, which adapted them from                   

J. Longenecker and C. Moore, and consist of: forecasting, 

planning, organizing, decision making and delegation of 

authority, coordination-training. Human resource 

management, monitoring and evaluation, Radu E., also 

besides the forecasting, organization, coordination and 

control functions, includes also the human resource 

management, including the self-motivation function. 

Popa I., presenting functions of management: planning, 

organization, coordination, control, gives the coordination 

function the features of the motivation function. 

In the field of formation and use of capital of trade 

organizations, various actions are reflected. Coordination 

function consists of all work processes through which 

there are harmonized the decisions and actions of 

company staff and its subsystems, within the                          

forecasts and organizational system previously 

established. Through the coordination, the managers of a 

company trigger the actions of different functional                  

links, production and design, to achieve timely                          

and in optimal conditions of the objectives set by the 

firm. 

Organization as a function of management is the set 

of actions made for use with the maximum efficiency of 

material, human and financial resources, which are 

available to a particular unit or organization. For any 
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întreprindere care are drept obiect afacerile economice, 

organizarea, împreună cu valoarea profesională şi morală a 

oamenilor, are semnificaţia unei condiţii de bază a 

succesului. 

Organizarea ştiinţifică trebuie să ţină seama de câteva 

condiţii de bază, printre care menţionăm: respectarea 

principiilor generale de conducere şi organizare a cadrului 

legislativ-normativ; realizarea unui echilibru între aspectele 

generale macro-economice şi sociale şi cele specifice ale 

organizării; precizarea riguroasă a atribuţiilor, sarcinilor şi 

responsabilităţilor fiecărui membru al colectivului, astfel 

încât să se respecte principiul “Omul potrivit la locul 

potrivit
”
 şi să se lase, în acelaşi timp, câmp de exercitare a 

autonomiei, creativităţii, inovaţiei; existenţa unui sistem 

informaţional perfecţionat; realizarea şi satisfacerea unui 

ansamblu motivaţional care să pună în valoare                

motivaţiile economico-materiale, psihologice – efective şi 

cele sociale. 

O bună organizare trebuie să neutralizeze unele lipsuri 

ale unei părţi a personalului din unitate, printr-o atentă 

distribuire a sarcinilor şi a competenţelor, prin crearea unui 

climat cât de competiţie atât şi de întrajutorare. Realizarea 

unei astfel de organizări, duce, totodată, la instaurarea                

unui spirit de creaţie efervescentă în unitate, ceea ce 

înseamnă că unirea membrilor colectivului întreprinderii se 

face în scopul obţinerii de performanţe comune şi nu al 

simplei conformări la realizarea unor sarcini dinamice 

stabilite. 

Organizarea îşi dovedeşte caracterul său raţional, 

ştiinţific, în măsura în care are un efect sinergetic, de 

potenţarea a rezultatelor astfel încât acestea să fie 

superioare sumei celor care ar fi obţinute prin însumarea 

mecanică a eforturilor individuale. În comerţul 

internaţional, în care complexitatea deosebită a problemelor 

reclamă, adeseori, munca în echipă în cadrul negocierilor şi 

prezintă interes ştiinţific. 

Obiectul de activitate a societăţii Cooperative de 

Consum Federalcoop Baia Mare constă din:   

 activitate de producţie – societatea dispune de 

secţii de producţie situate pe teritoriul judeţului Maramureş, 

cum sunt: secţie de producţie de procesare a legumelor şi 

fructelor, producând conserve de legume şi fructe, respectiv 

gemuri, compoturi, pastă de roşii, ardei etc., laboratoare de 

cofetărie producând diferite sortimente de prăjituri şi 

dulciuri, secţie de procesare a cărnii, producând                      

diferite sortimente de salam, cârnaţi etc., secţie de 

tâmplărie, unde se produc diferite obiecte din lemn: scaune, 

mobilă etc. 

 activitate de prestări servicii – coafură, frizerie, 

spălătorie auto. 

 comerţ cu ridicata, amănuntul şi alimentaţie 

publică. 

Societatea dispune de spaţii comerciale situate pe raza 

judeţului Maramureş, prin care comercializează mărfuri 

către populaţie, o bază dotată cu depozite pentru comerţ cu 

ridicata, care asigură aprovizionarea unităţilor comerciale 

cu amănuntul şi alimentaţie publică. 

Capitalul social al Federalcoop este în sumă de 

5.179.100 lei, constituit din părţi sociale ale membrilor 

unity, including for a company that has economic                 

affairs, organization, together with professional                        

and moral value of people, signifies a basic condition for 

success. 

Scientific organization must take into account several 

basic conditions, including: general principles of 

management and organization of the legal framework, 

achieving a balance between general macro-economic 

and social issues and those specific for the organization; 

rigorous specification of duties, tasks and responsibilities 

of each team member, so as to respect the                            

principle of "right man at the right place" and to leave at 

the same time, the field to exercise autonomy,                 

creativity, innovation; the existence of an improved 

information system; achievement and satisfaction of a 

motivational assembly able to highlight the economic, 

material, psychological, effective and social            

motivations.  

A good organization should neutralize some 

shortcomings of a part of the staff of the unit, through a 

careful division of tasks and skills, by creating a                        

climate of competition and help. Achieving such an 

organization, leads also to the establishment of an 

effervescent creative spirit in the unity, which                                

means that the joining of the team members of a company 

is to achieve common performance rather than                     

mere compliance with the realization of dynamic set 

tasks? 

Organization proves its rational and scientific 

character, since it has a synergistic effect, for the 

potentiation of the results so that they have to be higher 

than the amount of those obtained by mechanical 

summing of individual efforts. In international trade, the 

complexity of problems often requires teamwork in 

negotiations and presents a scientific interest. 

The aim of activity of Federalcoop Consumer 

Cooperative Society Baia Mare consists of: 

 production activity - the company has production 

department located in the county of Maramures, such as: 

production department for processing vegetables and 

fruits, producing canned vegetables and fruits, and jams, 

compotes, tomato paste, pepper and so on, cafeteria 

laboratories producing different kinds of cakes and 

sweets, meat processing division, producing                    

different kinds of salami, sausages etc., carpentry 

department, producing various wooden objects: chairs, 

furniture, etc. 

 service activity - hair, hairdresser, car wash. 

 wholesale, retail and catering. 

The company has commercial buildings situated              

in the county of Maramures, through which goods                   

are sold to the population, a base with storehouses for 

trade that ensures the supply of retail and food services 

units. 

Capital of Federalcoop accounts for 5,179,100 lei, 

consisting of shares of the cooperative members, 

individuals and legal entities that have subscribed and 

paid capital to the fund of the company. 

Governing bodies of the company are: the General 
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cooperatori persoane fizice şi juridice care au subscris şi 

vărsat fond social la constituirea societăţii. 

Organele de conducere ale societăţii sunt: adunarea 

generală şi consiliul de administraţie. 

Adunarea generală este formată din membrii 

cooperatori. Adunările generale sunt: ordinare – se ţin o 

dată pe an, la încheierea bilanţului contabil anual, 

extraordinare – se ţin ori de câte ori este nevoie. Adunarea 

generală dezbate şi aprobă programele trimestriale şi anuale 

privind activitatea economico-financiară, bugetul de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi 

pierdere. 

Consiliul de administraţie – administrarea 

Federalcoopului între adunările generale este încredinţată 

consiliului de administraţie al cărui număr de membri este 

stabilit de adunarea generală. 

Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, membri 

cooperatori şi să aibă domiciliul în raza de activitate a 

Federalcoop. Ei se aleg pe o perioadă de 4 ani şi sunt 

reeligibili, iar în cazul Societăţii Cooperativă de Consum 

Federalcoop Baia Mare sunt în număr de 9 membri. 

În prima şedinţă, Consiliul de administraţie alege dintre 

membrii săi un preşedinte. 

Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele 

atribuţii: administrează societatea pe perioada mandatului 

său, analizează şi supune aprobării adunării generale 

bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul 

de profit şi pierdere, duce la îndeplinire hotărârile adunării 

generale a Federalcoop, stabileşte schema de organizare a 

Federalcoop şi le supune aprobării adunării generale, 

angajează şi concediază personalul propriu,                          

stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia, organizează 

controlul financiar de gestiune al punctelor de lucru, 

analizează şi valorifică concluziile controlului, propune 

strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung a 

societăţii. 

Cenzorii – Federalcoop are un număr de trei cenzori şi 

tot atâţia supleanţi aleşi de adunarea generală. Cenzorii 

trebuie să fie cetăţeni români cu domiciliul stabil în 

Romania şi cel puţin unul dintre ei să fie contabil autorizat. 

Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze şi să verifice 

întreaga gestiune a societăţii, să verifice cu regularitate 

registrele, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere 

informând adunarea generală prin rapoarte. 

Cenzorii prezintă anual în faţa adunării generale dări de 

seamă despre activitatea desfăşurată, constatările făcute de 

aceştia în exerciţiul mandatului lor se consemnează într-un 

registru special. Revocarea cenzorilor se face numai de 

adunarea generală. 

Organigrama Federalcoop este stabilită de Consiliul de 

Administraţie şi aprobată de Adunarea generală. 

Societatea are în prezent 560 de salariaţi şi, în urma 

activităţii desfăşurate în perioada 2005-2011, a obţinut 

rezultate pozitive. 

Assembly and Board of Directors. 

The General Assembly is composed of members of 

cooperatives. General meetings are: ordinary - are held 

once a year at the end of the balance sheet year, 

extraordinary - are held whenever necessary. General 

Assembly discusses and approves quarterly and                   

annual programs of economic and financial activity, the 

income and expenses, balance sheet, profit and loss 

account. 

Board of Directors – Federalcoop management 

between general meetings is entrusted to the Board 

members whose number is determined by the general 

meeting. 

Administrators should be Romanian citizens, 

cooperative members and be resident in the jurisdiction of 

the Federalcoop. They are elected for a period of four 

years and are re-eligible, and in the case of Federalcoop 

Consumer Cooperative Society Baia Mare there are 9 

members. 

In the first meeting, the Board elects from its 

members a president. 

The Board of Directors has the following main 

responsibilities: managing society during its term, 

analyzes and approves with the general meeting the 

income and expenditure, balance sheet and profit and loss 

account, carries out the decisions of the general meeting 

of Federalcoop, establishes organization scheme of 

Federalcoop and submits them for approva                               

l to the general meeting and dismissal of its staff, 

establishes rights and obligations, organizes the        

financial management control of the work points, 

analyzes the control conclusions, proposes the short, 

medium and long term strategy of development of the 

society. 

Censors - Federalcoop has a number of three                      

auditors and as many alternates elected by the                   

general meeting. Auditors must be Romanian                      

citizens with permanent residence in Romania and at least 

one of them is accountant. The auditors are required to 

monitor and verify the entire management                              

of the company, to regularly review records, balance 

sheet, profit and loss reports informing the general 

meeting. 

The auditors shall report annually to the General 

Assembly reports on activity; the findings made by them 

in the exercise of their duties shall be recorded in a 

special register. Revocation of censors is only made by 

the general meeting. 

Organization chart of the Federalcoop is determined 

by the Board of Directors and approved by the General 

Assembly. 

The company currently has 560 employees and, 

through the work carried out during 2005-2011, obtained 

positive results. 
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Tabelul 1 / Table 1 

Evoluţia indicatorilor economici ai activităţii societăţii Federalcoop /  

Development of economic indicators of the Federalcoop company’s activity* 

Nr. / 

No 

Perioada / 

Period 

Venituri / 

Income 

Cheltuieli / 

Expenditure 

Profit / 

Profit 

1. 2005 11.965.629 11.870.526 95.103 

2. 2006 13.329.934 13.189.739 140.195 

3. 2007 16.031.470 15.890.739 140.731 

4. 2008 20.320.955 20.010.895 310.060 

5. 2009 20.316.118 20.168.979 147139 

6. 2010 20.275.115 20.139.328 135787 

7. 2011 

T *rrr7T-f-7T-r-0 
19.307.414 19.211.103 96311 

Sursa/Source: *Datele sunt calculate conform bilanţului annual de activitate a societăţii Federalcoop / Data are 

calculated according to the annual balance sheet of activity of the Federalcoop company 

 

Din datele prezentate rezultă faptul că anul 2008 a fost 

an de vârf în activitatea economică a societăţii, după această 

perioadă unitatea înregistrează descreşteri an de an aceasta 

se datorează crizei economice care afectează în mare măsură 

rezultatele, de remarcat managementul desfăşurat de 

consiliul de administraţie care prin strategiile sale privind 

organizarea şi conducerea societăţii a reuşit să menţină 

numărul de salariaţi, iar societatea să obţină anual profit, 

fără a o pune în pericol de a concedia salariaţii şi să-şi piardă 

din patrimoniul sau să ajungă în situaţia de faliment.  

Sistemul de organizare a proceselor  sunt abordate în 

diferite  moduri de activitate a societăţii Federalcoop în 

funcţie de obiectivele  urmărite de societate pentru sistemele 

de producţie şi servicii. Reieşind  din acestea, organizarea în 

spaţiu a echipamentului este legată de mărimea tipică  a 

utilajelor dictată de modelul tehnologic inovativ. În acest 

context, fabricaţiile s-au îmbunătăţit continuu, iar managerii 

s-au adaptat la conceptul că pentru satisfacerea 

consumatorilor trebuie  să ia în consideraţie şi intrările de 

servicii şi materiale, precum şi ieşirile de bunuri şi servicii. 

Astfel, aceasta a condus la un  accent mai mare pus pe 

organizarea procesului de producţie şi servicii, de 

aprovizionare şi desfacere. Prin urmare, managerii s-au 

convins că realizarea unui produs nu este suficientă şi că 

obţinerea produsului de către consumatori, când, unde,  cum 

şi în ce cantitate – într-o modalitate optimă de cost-eficienţă 

– a constituit un nou tip de provocare pentru asigurarea 

facilităţilor necesare pentru satisfacerea acestor 

consumatori. 

Într-o economie în care ne alăturăm, trecerea de la 

economia de tip planificat la o economie de piaţă unde 

cererea şi oferta fixează preţul, reglând piaţa, liberalizând, 

totodată, inventativitatea şi creativitatea atât a individului, 

cât şi a firmei, funcţia de organizare în procesul de 

management prezintă o mare  importanţă. 

Managerii cu funcţii de decizie trebuie să ţină cont, în 

permanentă, de funcţiile unei firme pentru ca firma 

respectivă să obcină rezultate cat mai eficiente şi să asigure 

continuitatea ei. Managementul firmei prezintă importantă 

atât pentru proprii salariaţi, cât şi pentru economie şi chiar 

pentru existenţa ei. Un management prost duce inevitabil la 

From the presented data, it appears that in 2008 was the 

peak year in economic activity of the company, and after 

this period, the company registered decreases every year 

due to the economic crisis which greatly affected the 

results; it is worth to mention the management held by the 

Administrative Board that by its strategies regarding the 

organization and management of the company succeeded 

to maintain the number of employees and the company to 

achieve annual profit without threatening to fire employees 

and to lose the property or go bankrupt. 

The organizational processes system is addressed in 

different ways of the Federalcoop social activity according 

to the objectives of the company for production systems 

and services. Proceeding from this, the organization in 

space of the equipment is related to the typical size of the 

patterns dictated by innovative technological equipment. 

In this context, the production has been continually 

improved and managers have adapted the concept to meet 

the customers need to take into consideration the services 

and material inputs and outputs of goods and services. 

Thus, this led to a greater emphasis placed on the 

organization of production and services, supply and sale. 

Therefore, managers were convinced that the creation of a 

product is not enough and that getting product to 

consumers when, where, how and how much - in an 

optimal way of cost-effectiveness - was a new challenge 

for providing necessary facilities to satisfy these 

customers. 

In an economy in which we join, the transition from 

planned economy model to a market economy where 

supply and demand sets the price, adjusting market, 

liberalizing also the inventivity and creativity of                  

both the individual and the firm, the organizational 

function in the management process has a great 

importance. 

Managers with decision-making function must take 

permanently into account the functions of a company that 

this company to obtain more efficient results and ensure its 

continuity. Company management is important both for 

their employees and for the economy and even its 

existence. Bad management inevitably leads to the 
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falimentul firmei respective. 

Concluzii. Menţionăm faptul că dintre funcţiile firmei 

cea mai importantă este funcţia organizare de personal şi 

anume: organigrama personalului din firmă pe 

compartimente, posturi, sarcini de serviciu bine stabilite 

(fişa postului) duce la obţinerea rezultatelor scontate, la o 

activitate economică eficientă. 

Organizarea reprezintă funcţia esenţială a conducerii, 

calitatea acesteia având rolul hotărâtor în obţinerea 

performanţei oricărei unităţi divizionule. Conducerea 

ştiinţifică a activităţii în domeniul relaţiilor economice şi 

manageriale presupune, în mod necesar,  optimizarea 

deciziilor în  operaţiunile de organizare în cele  de cooperare 

economică internaţională şi, în general, în oricare activitate 

care concură la realizarea afacerilor economice 

internaţionale. 

Fundamentarea deciziilor în operaţiuni de comerţ 

reprezintă o necesitate de primă importantă dată fiind 

ponderea mare pe care schimburile comerciale o deţin în 

economia Judeţului Maramureş, contribuţia lor însemnată la 

dezvoltarea economiei naţionale, la satisfacerea unor nevoi 

de consum. Această cerinţă capătă o importanţă în  

condiţiile actuale datorită,  pe de o parte, necesităţii 

accentuării laturilor calitative, de eficienţă în  întreprinderile 

comerciale, iar  pe de altă parte, a instabilităţii economice 

care se manifestă atât în economia românească, cât şi pe 

plan european. Federalcoop acţionează ca şi un producător 

cu funcţii şi riscuri limitate care nu are funcţii de marketing 

şi vânzări sau de cercetare-dezvoltare şi nu îşi asumă un risc 

semnificativ de piaţă sau de neplată. Funcţia comerciala este 

asigurată pană in prezent de către alţi membrii din grup, 

doar din 2005 a început sporadic să lanseze in producţie şi 

alte tipuri de produse şi să se implice mai mult în 

achiziţionarea de materie primă de la furnizorii locali 

respectiv din Baia Mare la preţuri mai mici şi calitate 

superioară. Prin urmare, transferarea intrărilor în ieşiri este 

asigurată de procesul organizaţional, care este parte activă a 

funcţionării întreprinderii.  

Funcţiile de marketing şi vânzări precum şi de cercetare-

dezvoltare pentru noile produse sunt  desfăşurate la nivelul 

Federalcoop fie de către sediul central, fie de către alte 

companii, care argumentează ştiinţific luarea deciziilor în 

condiţii de risc, ci se pune problema, foarte acut, să se 

găsească soluţii ca să se ia decizii, dincolo de risc, adică în 

zona incertitudinii, de unde se speră să se obţină noile 

performanţe. 

Studiind organizarea ca funcţie de management în cadrul 

firmei, sistemul decizional îndeplineşte următoarele funcţii 

principale: 

- Direcţionează dezvoltarea de ansamblu a firmei şi a 

componentelor sale; 

- Declanşează acţiunile personalului din cadrul 

firmei şi al componenţilor acesteia; 

- Armonizează activităţile cu personalul firmei; 

- Antreprenorii nu dispun de abilitatea necesară 

pentru asumarea riscurilor, teama de a nu comite greşeli le 

induce capacitatea de a lua decizii mai adecvate şi oportune. 

În contextul schimbării şi al cerinţelor arătate, este 

actuală acţiunea exterioară şi cea interioară, care sunt 

bankruptcy of the company. 

Conclusions. We note that among the company's 

functions, the most important is the function of personal 

organization namely: personnel chart of the company on 

departments, positions, well established job tasks (job 

description) leads to the expected results in efficient 

economic activity. 

Organization is the essential function of                   

management, its quality having the decisive role in 

obtaining any performance of every division unit. 

Scientific leadership in the field of economic activity and 

management involves, necessarily, optimizing decisions in 

organization operations in those of international                

economic cooperation and, in general, in any activity that 

contributes to the achievement of international economic 

affairs. 

Decision making in trading operations is an important 

necessity given the large share that trade exchanges hold in 

Maramureş County’s economy, their significant 

contribution to the national economy, to meet consumer 

needs. This requirement becomes important under current 

conditions because, on the one hand, of the necessity to 

emphasize the need for qualitative aspect of efficiency in 

companies and on the other hand, of the economic 

instability that occurs both in the Romanian economy and 

in Europe. Federalcoop acts as a producer with limited 

functions and risks that does not have marketing                        

and sales functions or research and development                       

and does not assume a significant market risk or non-

payment. Commercial function is provided so far by other 

members of the group, but in 2005 began sporadically to 

launch in production and other products and                                     

to become more involved in the purchase of raw                  

materials from local suppliers from Baia Mare at                    

smaller prices and higher quality. Therefore, transferring 

inputs into outputs is provided by the organization     

process, which is an active part of the functioning of the 

company. 

Marketing and sales functions as well as research and 

development for new products are developed either by the 

Federalcoop headquarters or by other companies, who 

scientific argue the decision making under risk, but the 

question is very keen to find solutions to make decisions 

beyond risk, ie in the uncertainty area, where it hopes to 

achieve new performances. 

Studying the organization as a management function 

within the company, the decision making system fulfils the 

following functions: 

- Directs the development of the company and its 

components; 

- Triggers personnel actions within the firm and of its 

components; 

- Harmonizes the activities with the company 

personnel; 

- Entrepreneurs do not have the ability required for 

taking risks; fear of mistakes induces the ability to make 

appropriate and timely decisions. 

In the context of changes and shown requirements, 

there are current outer and inner actions that are                    
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reciproc condiţionate, întrucât acţiunea exterioară asupra 

întreprinderii limitează nivelul acţiunii interioare. 

Dezvoltarea relaţiilor de piaţă presupune accelerarea 

activităţilor întreprinderii şi, deci, perfecţionarea metodelor 

organizaţionale de conducere, acţiune necesară în ridicarea 

nivelului de organizare a funcţiei de conducere a 

managerilor. 

Astfel, decizia performantă în economia contemporană o 

pot lua numai managerii care pot să aducă în spatele 

fundamentării cât mai multe alternative şi să le supună 

atenţiei funcţiei de organizare. Aşadar, limita dintre acţiunea 

exterioară şi cea interioară este una într-o continuă dinamică 

şi posedă calitatea de a se transforma sub influenţa funcţiei 

organizatorice de management. 

mutually conditional, since the outside action                          

on the company limits the internal action. Development                    

of market relations involves the acceleration of                               

the firm's activities and therefore improves              

organizational methods of management, action necessary 

in raising the organizational level of the management 

function. 

The performant decision in the contemporary economy 

can be taken only by managers who can bring back as 

many alternatives and to submit them to organizational 

function. Thus, the boundary between outer and inner 

action is one in a dynamic and possess quality to transform 

itself under the influence of the organizational 

management function. 
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Acest articol analizează sfera fundamentală de 

investiţii, formarea factorilor care determină 

competitivitatea economiei naţionale, precum şi unele 

probleme de evaluare a nivelului de activitate atins de  

investiţiile în economia naţională, problema atragerii 

investiţiilor străine directe, ca una din cele mai 

importante condiţii pentru o creştere durabilă a 

economiilor naţionale. O atenţie deosebită se acordă 

metodei de analiză a factorului climatului investiţional, 

precum şi tendinţa generală de schimbări în mediul de 

afaceri, astfel, precum ar fi condiţiile de bază pentru 

creşterea nivelului de activitate de investiţii în economia 

naţională. 

In this article the fundamental importance of the 

investment sphere, forming of factors of production                       

and defining the competitiveness of the national                

economy, as well as some of the problems of evaluation of 

the level of investment made in the national economy, the 

problems of attracting foreign direct investment, as the 

most important conditions for sustainable growth                         

of the national economies. The special attention in the 

article is paid to the methods of factor analysis of the 

investment climate, as well as the General trends of 

changes in the business environment, as basic conditions 

for improving the level of investment activity of the national 

economy. 

Cuvinte cheie: activitate de investiţii, sferă de 

investiţii, politică de investiţii, investiţii străine directe, 

mediu de afaceri, economie naţională. 

                                                     

Keywords: investment activity, investment sphere, 

direct foreign investments, investment policy, business 

environment, national economy.                                                   

Introducere. În condiţiile actuale de                         

dezvoltare economică, deosebit de relevant şi 

problematic, este evaluarea nivelului de activitate de 

investiţii în economie, ca fiind unul dintre                                 

cei mai importanţi factori care influenţează creşterea 

economică. Mai ales, problema s-a acutizat atunci,                      

când unele agenţii internaţionale îi atribuie ţării                     

noastre un rating de mediu investiţional printre                           

ultimele locuri. În plus, această estimare presupune, că 

mediul de afaceri al întreprinderilor economice şi            

juridice, au încă un decalaj mare în comparaţie cu 

conceptele teoretice şi practicile dezvoltate ale                    

relaţiilor economice de piaţă. Acesta este motivul pentru 

evaluarea activităţii de investiţii, ca un aspect                    

integrant din orice decizie de investiţie pentru investitorii 

externi, provocând numeroase plângeri şi disidenţă. 

Evaluarea nivelului atins de activitatea de investiţii în 

economie, face posibilă identificarea condiţiilor generale, 

împotriva cărora este pus în aplicare acest                             

proces. Defectele din economia naţională, din păcate,                  

nu fac încă posibil să se sugereze că nivelul de                   

influenţă al investiţiilor ar fi dobândit cele mai                

eficiente caracteristici ale unui control al creşterii 

economice.  

Introduction. Under the contemporary conditions for the 

economic development of separately urgent and problematic 

appears the estimation of the level of investment activity in the 

national economy reached as one of the important factors, 

which influence economic increase. Especially sharply this 

problem stands, when different ratings of international 

agencies are removed to the investment sphere of our country 

one of the last places. In this case this estimation proceeds 

from the fact that the owner's medium and the economical- 

lawful set of instruments of business thus far still have large 

gaps in the comparison with the theoretical concepts and the 

practice of the countries with the developed market economic 

relations. For this very reason the estimation of investment 

activity, being the inherent aspect of the adoption of any 

investment decision for the external investors, causes 

numerous claims and disagreements. The carried out 

estimation of the level of investment activity in the national 

economy reached, made it possible to isolate and to formulate 

those general conditions, against the background which at 

present is achieved this process.  The existing deficiencies in 

the state of national economy, unfortunately, thus far yet do 

not make it possible to consider it possible that the level of 

investment influence acquired features of one of the most 

effective tools of the regulation of economic increase. 

Conţinutul de bază. Încetinirea economică din 

ultimii 20 de ani de tranziţie în Republica Moldova a 

condus la o criză a entităţilor economice. Ca urmare, 

volumul PIB-lui şi al producţiei industriale au constituit 

61% şi respectiv 52%, la nivelul anului 1990. Cum ne 

arată înviorarea producţiei din ultimii ani, dezvoltarea 

economiei va fi determinată în continuare de creşterea 

investiţiilor, în special în domeniul ISD. Potrivit 

experţilor, idee împărtăşită şi de autor, evaluarea 

Basic text. The economic decline that accompanies the 

20-year transition period in the Republic of Moldova, has 

led to the crisis of the economic entities. As a result the 

volume of GDP and industrial output amounted to, 

respectively, 61% and 52% of the 1990 level. As shows the 

revival of production in recent years, the further 

development of the economy will be determined by the 

growth of investment activity, primarily in the field of FDI. 

In the opinion of specialists, which is shared by the author, 

an expert estimation of the economic prerequisites and 
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premiselor economice şi condiţiilor stabilite între anii 

1990-2011, poate deveni un punct de plecare în creşterea 

de investiţii active în capitalul de bază, cu 15-20% pe an. 

Condiţia de bază este existenţa unui echilibru 

macroeconomic, care ar contribui la creşterea activităţii 
de afaceri şi a reflectării rezultatului factorilor cumulativi 

de impact (economic, social, politic etc.), oferind 

consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea atractivităţii 
sectorului de investiţii pentru capitalul străin. 

Deci, înainte de a decide cu privire la posibilitatea 

utilizării experienţei externe şi de reglementare a 

procesului investiţional în Republica Moldova, e necesar 

să se identifice şi să se formuleze condiţiile generale, care 

în prezent sunt puse în aplicare de procesul de investiţii în 

economia naţională: 

 dezechilibrul profund în sistemul financiar, de 

creditare şi a materialelor de producţie; 

 tendinţe mixte de circulaţie în structurile de 

producere, precum şi ale fluxurilor monetar-financiare; 

 maximizarea preţurilor şi a profiturilor pentru 

companii în încercarea de a depăşi această mişcare 

multidirecţională; 

 scăderea volumului producţiei, a remitenţelor în 

buget, a resurselor de credit şi de investiţii;  
 conservarea deficitului bugetar prin scăderea 

masei de mărfuri; 

 schimbul neechivalent al comerţului cu ţările 

străine. 

Prin urmare, deficienţele în economia naţională nu 

fac încă posibil să sugereze, că nivelul de influenţă 

investiţională a dobândit unul dintre cele mai eficiente 

intsrumente ale reglementării creşterii economice. 

Este important, de asemenea să se ia în consideraţie 

faptul că sfera de aplicare a investiţiilor  economiilor 

naţionale ale ţărilor străine şi ale corporaţiilor 

internaţionale importante, inclusiv companii 

multinaţionale şi CTN. Astfel, programul de activitate al 

investiţiilor internaţionale proiectate va fi destul de greu 

administrat (inclusiv prin punerea în aplicare a politicilor 

industriale şi comerciale) de către ţările dezvoltate şi 

controlate de instituţiile financiare internaţionale: Fondul 

Monetar Internaţional, Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare etc. 

Formarea investiţiilor financiare la nivelul regiunilor 

şi a economiilor naţionale individuale, desigur, este, mai 

presus de toate, în conformitate cu legislaţia locală în 

anumite condiţii socio-economice. Influenţa micilor 

investitori străini, la prima vedere, ar putea părea puţin 

sesizabilă. Deşi, unii investitori străini sunt dispuşi să 

investească un capital pentru crearea unei producţii 
competitive în Republica Moldova, care ar putea concura 

cu cea din Vest. Natura investiţiilor lor este generarea de 

venituri în diverse moduri şi, în acelaşi timp, instituirea 

controlului asupra companiei. 

În condiţiile de integrare a proceselor de investiţii, 
valoarea capitalului de investiţii ale tărilor înalt dezvoltate 

se reduce la punerea în aplicare, în modul cel mai eficient, 

a intereselor lor economice şi geopolitice. Sarcina lor 

conditions, created in 1990-2011 years, may become a 

starting stage of the increase in capital investments at 15-

20% a year. For this the most important condition is the 

presence of the macroeconomic balance, contributing to 

increase of business activity, reflecting the result of 

purposeful influence of the aggregate of factors (economic, 

social, political, etc.), to ensure enhancement of the 

capacity of the investment sphere and development of its 

attractiveness for foreign capital. 

Therefore, before to solve the question about the 

possibility of using foreign experience of normalization and 

regulation of the investment process in the Republic of 

Moldova, it is necessary to identify and formulate the 

General conditions, on the background of which are 

currently being implemented investment processes in the 

national economy: 

 deep imbalance in the credit-financial system and 

material production; 

 diversity of trends in the structure of reproduction 

processes and monetary-financial flows;  

 maximization of prices and cash income of the 

enterprises in an attempt to overcome this multidirectional 

movement; 

 fall of the physical volume of production, revenues 

in the budget, credit resources and investments; maintaining 

the budget deficit at decrease of the mass of commodities; 

 non-equivalent foreign exchange with foreign 

countries. 

Therefore, the existing shortcomings in the national 

economy does not yet allow us to consider possible that the 

level of investment influence has acquired the features of 

one of the most effective tools of regulation of economic 

growth. 

It is also important to take into account that the 

investment sphere of national economies is formed by 

direct investment of developed foreign States and of large 

international corporations, including transnational 

companies (TNCs). Thus, the program of the international 

investment activity are developed and strictly controlled 

(including through the implementation of the industrial and 

trade policy) developed States and controlled by their 

international financial organizations: International 

Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction 

and Development, etc. 

Formation of investment areas at the scale of regions 

and individual national economies, of course, is, first of all, 

in accordance with the local legislation, in particular socio-

economic conditions, but the unplanned basis and almost 

spontaneously, on the initiative of one of the parties. The 

influence of small foreign investors, at first glance, it may 

seem small. And although some foreign investors are ready 

to contribute their capital to create in Moldova the 

production of competitive with the West, the essence of 

their investments - acquisition of income in various ways, 

at the same time establishing control over the activity of the 

enterprise. 

In the conditions of integration of investment processes 

the value of the investment developed countries is reduced 

to the realization of their economic and geopolitical 
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principală este obţinerea realizărilor economice de zi cu 

zi, precum şi pe termen lung. 

În baza stării actuale în sfera de investiţii a Republicii 

Moldova, în prim-plan se pune problema dezvoltării unui 

program de investiţii pentru a spori obţinerea creşterii 

economice în economia naţională. Acesta face necesar, ca 

împreună cu obiectivele strategice să se facă faţă 

problemei tactice, care permite de a răspunde la 

problemele emergente ale intereselor corporative ale 

companiilor străine şi micilor investitori privaţi. Datorită 

faptului că dinamica de dezvoltare economică depinde de 

investiţiile internaţionale, impactul unor ţări străine pot fi, 

prin impactul guvernelor lor pentru companiile, care 

investesc în Republica Moldova. Cu toate acestea, ţinând 

cont de faptul, că majoritatea investitorilor din Republica 

Moldova nu sunt purtători de interese ale marilor 

corporaţii şi, prin urmare, nu pot avea un efect 

semnificativ asupra politicii de investiţii interne, o atenţie 

deosebită ar trebui acordată unei alte probleme majore. 

Este cunoscut faptul că, în multe cazuri, companiile 

private de dimensiuni mici vin cu cereri complet 

nefondate de obţinere a profitului prin orice mijloace. 

Este clar că aceste eforturi ar trebui să fie luate în 

considerare şi evaluate ca o expresie a intereselor perfide 

din partea ţărilor-sursă sau ale praticipanţilor la fluxurile 

financiare şi eforturile trebuie să fie concentrate pentru a 

găsi o soluţie de compromis. 

Prin urmare, obiectivul de a dezvolta un program, de a 

spori investiţiile pentru a realiza o creştere economică în 

economia naţională ar trebui să presupună un sistem de 

măsuri pentru a asigura instrumentele şi procedurile 

menite să controleze dezvoltarea resurselor investiţionale 

în procesul de producţie, precum şi de a identifica şi 

promova impactul efectiv al capitalului străin asupra 

creşterii economice. 

Printre obiectivele operaţionale şi tactice ale 

programului sunt următoarele: 

1. Un studiu preliminar al firmelor şi companiilor 

străine specifice, al partenerilor şi contractorilor, care 

doresc să investească în economie; 

2. Identificarea diferitor dispoziţii de influenţă 

efectivă a investiţiilor străine directe asupra diferitelor 

aspecte ale activităţii şi creşterii economice; 

3. Luarea deciziilor şi întreprinderea măsurilor 

necesare pentru a încuraja introducerea experienţei 

europene şi internaţionale în domeniul ştiinţei, ingineriei 

şi tehnologiei; 

4. Colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor 

necesare pentru evaluarea activităţii economice şi a 

creşterii economice sub influenţa investiţiilor străine; 

5. Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale 

agenţilor economici din Republica Moldova. 

O atenţie cuvenită trebuie acordată aspectelor 

prioritare de ameliorare a climatului de investiţii, pentru a 

îmbunătăţi protecţia drepturilor de proprietate 

intelectuală, dar şi îmbunătăţirea condiţiilor şi normelor 

comerciale internaţionale. Aceste şi alte schimbări 

pozitive vor spori atractivitatea investiţiilor străine directe 

interests in the most efficient way. Their main task 

achievement, as the daily economic benefits, and long-term 

strategic goals. 

On the basis of the modern state of the investment 

sector of Moldova to the fore the problem of developing a 

Programme for the intensification of investment activities 

in order to achieve economic growth in the national 

economy. In it along with the strategic goals, it is necessary 

to formulate immediate tactical tasks, to effectively respond 

to the emerging issues of the corporate interests of small 

foreign companies and private investors. In connection with 

the fact that the dynamics of economic development is 

dependent on international investment, the influence of 

foreign States can be carried out through the impact of their 

Governments to companies investing in Moldova. 

However, taking into account that the majority of 

Moldovan investors are not the bearers of the interests of 

large corporations and therefore are not likely to have a 

significant impact on the country's investment policy, 

special attention should be given to another important issue. 

It is known that in many cases small private companies 

differ completely unfounded claims for profit by any 

means. It is clear that these efforts should be considered 

and evaluated as a manifestation of frankly selfish interests 

by the source country or the participants of these financial 

flows and to conduct thorough and purposeful work to 

search for a compromise solution. 

Therefore, the aim of the Program on enhancing the 

investment activity in order to achieve economic growth in 

the National economy should be a system of measures on 

provision of tools and procedures, aimed at the control of 

development in the process of production activity of 

investment resources, as well as to identify and promote 

effective influence of the activities of the foreign capital on 

economic growth. 

Among the operational and tactical tasks of the 

Programme include the following: 

1. A preliminary study of the specific foreign firms and 

companies, their partners and contractors wishing to invest 

in the economy; 

2. Identification of various provisions of the effective 

impact of foreign direct investment on different aspects of 

the activity and economic growth; 

3. The adoption of the necessary decisions and 

implement measures to stimulate the introduction of the 

achievements of the European and world experience in the 

field of science, engineering and technology; 

4. Collection, processing and analysis of information, 

necessary for assessment of the economic activity and 

economic growth under the influence of foreign 

investments; 

5. Protection of legal rights and interests of the 

Moldovan economic agents. 

Due attention should be given to the priority issues of 

improvement of the investment climate, improve the 

protection of intellectual property rights, and improve the 

conditions and customs of the rules of international trade. 

The solution to these and other questions will allow 

increase the attractiveness of foreign direct investment and 
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şi, fără îndoială, vor avea un impact asupra creşterii 

economice. 

Impactul ISD asupra creşterii economice în ţara gazdă 

depinde de o serie de factori, care sunt specifici pentru 

fiecare economie naţională în parte. În studiul şi analiza 

climatului investiţional, ca o condiţie de bază pentru 

creşterea nivelului de activitate al investiţiilor din 

economia naţională, vom folosi o varietate de abordări 

metodologice. Cu toate acestea, o atenţie specială ar 

trebui acordată tehnicii de analiză bazată pe evaluarea 

unui set de factori, studiu profund şi bine fondat de  

Igonin L.L., pe care îl susţinem pe deplin [2]. 

Metoda de sistem indicată include evaluarea 

următorului set de factori: 

 caracteristicile de dezvoltare economică: starea 

mediului macroeconomic, dinamica PIB, venitul naţional, 

producţia industrială, inflaţia, dezvoltarea industriilor de 

înaltă tehnologie, situaţia pe piaţa forţei de muncă în 

domeniul monetar, financiar, bugetar, în sistemele fiscale, 

monetare (veniturile bugetare, disponibilitatea resurselor 

bugetare, creditele în valută, nivelul dobânzilor bancare, 

valoarea depozitelor pe cap de locuitor, ponderea 

creditelor pe termen lung); 

 nivelul general al managementului (dezvoltarea 

producţiei materiale, gradul de amortizare a activelor fixe, 

construcţiile în curs de desfăşurare); 

 maturitatea mediului de piaţă (infrastructura, 

privatizarea, inflaţia, gradul de implicare a publicului în 

procesul investiţional, capacitatea de piaţă locală, 

oportunităţi de export, prezenţa capitalului străin); 

 reglementarea juridică de stat a activităţilor de 

investiţii; 
 factorii sociali (nivelul de trai, valoarea salariilor 

reale, condiţiile de muncă a lucrătorilor străini). 

Cu toate acestea, în opinia noastră, în condiţiile 

actuale şi în situaţia socio-economică din Republica 

Moldova, această listă de factori nu este suficientă. 

Propunem să folosim suplimentar la această tehnică şi 

următorii factori, care sunt, de asemenea, suficient de 

importanţi, pentru a juca un rol important în evaluarea 

climatului investiţional: 

 factorii demografici (sau caracteristicile 

demografice ale ţării), inclusiv volumul potenţial al 

cererii bunurilor de consum şi servicii, precum şi 

posibilitatea de atragere a forţei de muncă investite în 

producţie, nivelul de competenţe; 

 factorii criminogeni (nivel de crime economice la 

100 000 de locuitori); 

 factorii de mediu (proporţia de întreprinderi cu 

emisii nocive, radiaţia medie de fond în zonele urbane şi 

rurale) etc. 

Pe de altă parte, trebuie să luăm în considerare factorii 

care reflectă potenţialul ridicat al pieţei interne şi a 

fluxurilor de investiţii favorabile: 

 rata mare de rentabilitate; 

 nivelul scăzut de concurenţă; 

 stabilitatea sistemului fiscal; 

 low-cost-ul resurselor; 

undoubtedly will have an impact on economic growth. 

The influence of direct foreign investment on the 

growth of the economy of the host country depends on a 

number of factors, which are specific to each national 

economy. In the study and analysis of the investment 

climate, as the basic conditions of raising the level of 

investment activity of the national economy, we use quite a 

variety of methodological approaches. However, special 

attention deserves the method of factor analysis based on 

the assessment of the set of factors, deeply and thoroughly 

informed Igonina L.L., which we fully support [2]. 

The system method includes an assessment of the set of 

the following factors: 

 characteristics of the economic potential: state of 

the macroeconomic environment, the dynamics of GDP, 

national income, industrial production, inflation, and the 

development of high-tech industries, the labor market 

situation, the situation in the monetary, financial, 

budgetary, tax, and currency systems (the revenues of the 

budget, the availability of budgetary resources, credits in 

foreign currency, the level of Bank interest, the amount of 

deposits per capita, share of long-term loans); 

 general levels of economic management 

(development of the branches of material production, the 

degree of deterioration of fixed assets, construction in 

progress); 

 the maturity of the market environment 

(infrastructure, privatization, inflation, the degree of 

population's involvement in the investment process, the 

capacity of the local market and export opportunities, the 

presence of foreign capital); 

 state-legal regulation of investment activity; 

 social factors (living standard of population, the 

value of real wages, conditions of work of foreign 

specialists). 

However, in our opinion, based on the conditions of 

modern realities and the social-economic situation of the 

Republic of Moldova, this list of factors is not sufficient. 

Offer used in this methodology, the following additional 

factors, which are important and play a significant role in 

the assessment of the investment climate: 

 demographic factors (or the demographic 

characteristics of the country), including the potential 

demand for consumer goods and services, as well as 

attraction of labour force in investment of production, the 

level of qualification of employees; 

 criminogenic factors (level of economic crimes per 

100 thousand inhabitants); 

 environmental factors (percentage of enterprises 

with harmful emissions; the average radiation background 

in urban and rural areas), etc. 

On the other hand, should take into account  and  

factors  reflecting  the high potential of the internal market 

and conducive to the inflow of investments: 

 the highest rate of return; 

 low level of competition; 

 a stable tax system; 

 low cost of resources; 

 effective support of the state. 
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 sprijinul efectiv al statului. 

Semnificativ în evaluarea atractivităţii investiţionale a 

economiei naţionale se numără: nivelul de management în 

organizarea şi desfăşurarea activităţii, starea sistemului 

monetar şi de creditare, a instrumentelor bugetare şi 

fiscale etc. 

 Factorul cel mai important în mediul de afaceri este 

mediul economic, în care se va opera afacerea şi se va 

pune bazele atractivităţii pentru investitori. Solvabilitatea 

populaţiei şi a agenţilor economici, volumul pieţii, 
existenţa de tarife ieftine şi calificate fiscal, a forţei de 

muncă - toţi aceşti indicatori au inclus în mod necesar 

antreprenorii interni şi externi în luarea                             

deciziilor de investiţii şi punerea în aplicare a proiectelor 

de afaceri. 

Cu toate acestea, paralel cu factorii favorabili, din 

păcate, există obstacole în calea investiţiilor străine 

directe. În scopul de a schimba paradigma de dezvoltare, 

ar trebui să se acorde prioritate eliminării obstacoleler din 

calea investiţiilor. În acest sens sunt identificate patru 

obiective de investiţii prioritare: educaţie, drumuri, 

accesul la sectorul financiar şi mediul de afaceri. Crearea 

de noi întreprinderi este, de asemenea, afectată de 

perspectivele economice ale ţării, deşi normele                    

precise ale jocului sunt cruciale în decizia de a începe un 

caz. În fiecare an, numărul de întreprinderi din Moldova a 

crescut cu mai mult de 2000 de unităţi. Această                  

creştere poate fi mai intensă, cu condiţia că, 

reglementările vor fi favorabile pentru creşterea în 

activitatea de afaceri prin creşterea fluxului de finanţări 

străine directe. 

Percepţia atractivităţii mediului de afaceri şi 

activitatea de investiţii în Republica Moldova din partea 

investitorilor şi întreprinzătorilor se bazează pe rating-

urile internaţionale. Potrivit raportului “Doing Business” 

din anii 2011-2012, întocmit de Banca Mondială, 

Moldova ocupă locul 81 din 183 de ţări, fiind mult în 

urma majorităţii ţărilor din regiune şi CSI [4]. 

Among the most significant signs of the evaluation of 

investment attractiveness of the national economy can be 

attributed level of management in the organization and 

conducting of business, the money circulation, credit 

system, tax and fiscal instruments, etc. 

The most important factor of business environment is 

the economic environment in which to operate business and 

is formed attractiveness for investors. The solvency of the 

population and the enterprises, the capacity of the markets, 

the availability of cheap and skilled labour, the effective tax 

rates - all of these indicators in the obligatory order are 

accounted for domestic and foreign entrepreneurs in 

making an investment decision or implementation of 

business projects. 

However, along with the favorable factors, unfortunately, 

there are barriers to the inflow of direct foreign investments. In 

order to change the paradigm of development of the country is 

necessary in a matter of priority, to eliminate obstacles to 

investment activities. With this purpose, there were identified 

the four most important object for priority investment support: 

education, roads, access to the financial sector and business 

environment. The creation of new enterprises is also under the 

influence of the economic prospects of the country, although 

clear rules of the game are critical in the decision-making 

process for the opening of a case. Every year the number of 

enterprises in the Republic of Moldova increased by more than 

2000 units. This growth may become more intense provided 

introduction of regulations conducive to the increase of 

business activity on the basis of increasing the flow of foreign 

direct financial resources. 

The perception of attractiveness of the business 

environment and investment activity in the Republic of 

Moldova on the part of investors and entrepreneurs is based 

on international ratings. In accordance with the report Of 

doing business 2011-2012 years, by the world Bank, the 

Republic of Moldova ranked 81st place out of the 183 

countries, being far behind most countries in the region and 

CIS countries [4]. 

Tabelul 1/Table 1 

Raport de evaluare în lume „Doing Business-2012”/ World rating report «Doing Business-2012»/ 

Ţara/ Country 
Rating de uşurinţă în gestionarea de afaceri/ Rating of the 

ease of conducting the business 

Azerbaidjan/ Azerbaijan 66 

Armenia/ Armenia 55 

Belorusia/ Belarus 69 

Georgia/ Georgia 16 

Kazahstan/ Kazakhstan 47 

Kosovo/ Kosovo 117 

Kârgâzstan /Kyrgyzstan 70 

Moldova/ Moldova 81 

Rusia/ Russia 120 

România/ Rumania 72 

Serbia/ Serbia 92 

Ucraina/ Ukraine 152 

Sursa/Source: International Finance Corporation. Grupului Băncii Mondiale / The IFC. Group of the World Bank/ 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova  

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova


Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal  

Nr. 1 / 2013 

152 

Reţineţi, că pentru o analiză comparativă de evaluare 

a mediului de afaceri s-au identificat 13 factori-cheie, 

împărţiţi în două grupe: 

1. Factorii care afectează în mod direct 

întreprinderile: 

 Impactul de reglementare a statului; 

 Impozitarea afacerilor. Nivelul de cheltuieli 

(costuri); 

 Reglementarea legislativă a activităţii; 
 Dezvoltarea infrastructurii. Accesul la resurse 

în condiţii acceptabile; 

 Resurse umane; 

 Capacitatea de inovare; 

 Protecţia drepturilor de proprietate; 

 Relaţiile dintre mediul de afaceri şi Guvern.  

 Activităţi ale funcţionarilor publici implicaţi 
în reglementarea activităţii; 
 ţară atractivă pentru investitorii străini; 

 Caracteristici ale pieţei interne. 

2. Factorii care caracterizează situaţia generală din 

ţară, dar au o anumită influenţă asupra mediului 

de afaceri: 

 Factori macro-economici; 

 Condiţiile socio-economice şi politice; 

 Conflictele interne şi externe şi riscurile [5]. 

Potrivit experţilor, în ultimii ani, au existat unele 

evoluţii pozitive pentru atragerea de investitori străini. A 

fost creat cadrul legal pentru investitorii străini, există 

garanţii guvernamentale pentru investitorii străini în 

protejarea investiţiilor lor, ţara continuă să se integreze în 

economia mondială (semnat tratatul internaţional, relaţii 
internaţionale) cu o atitudine publică pozitivă faţă de 

investitorii străini. 

Analiza a observat unele evoluţii pozitive în ceea ce 

priveşte accesul public la legislaţia cu privire la afaceri şi 

o îmbunătăţire prin punerea în aplicare a legii în societate 

şi în mediul de afaceri. Mai mult decât atât, accesul 

cetăţenilor moldoveni la Legea cu privire la 

antreprenoriat – unul dintre puţinii indicatori care a fost 

estimat de către experţi, ar fi o influenţă pozitivă asupra 

afacerii. Creşterea gradului de conştientizare a legii a fost 

datorată, în mare măsură, Internet-ului, cu toate acestea, 

însă, accesul  la el este restricţionat pentru mulţi oameni 

din zonele rurale. Una dintre schimbările pozitive pentru 

evaluatori ar fi dezvoltarea telecomunicaţiilor (linie de 

telefon, internet) şi a accesului la o reţea de servicii de 

afaceri: de informare, formare, consiliere de antreprenori. 

Astfel, dezvoltarea sferei de comunicare este caracterizată 

printr-o influenţă pozitivă asupra eficienţei mediului de 

afaceri. 

După cum vom vedea, impactul de reglementare a 

statului în ansamblul său, a avut un impact pozitiv asupra 

mediului de afaceri. În primul rând, potrivit experţilor, s-a 

îmbunătăţit înregistrarea de afaceri. În acelaşi timp, 

îmbunătăţirea a afectat toate aspectele legate de 

înregistrare – procedura, complexitatea şi costurile. Anul 

de afaceri – unul dintre puţinii factori care nu numai că 

este caracterizat prin dinamică pozitivă, dar, de asemenea, 

are acum un impact pozitiv asupra climatului de afaceri. 

Note that in order to conduct a comparative analysis 

and multifactor assessment of business environment 

allocated 13 the main factors, divided into 2 groups: 

1. Factors that directly affect the business: 

 Regulatory impact of the state; 

 Business taxation. The level of expenses (costs); 

 Legislative regulation of entrepreneur-ship; 

 Infrastructure development. Access to resources 

on acceptable terms; 

 Labour resources; 

 Innovation potential; 

 Protection of property rights; 

 Relations between business and the authorities. 

The activities of the state officials involved in the 

regulation of business; 

 A country's attractiveness for foreign investors; 

 Characteristics of the internal market. 

2. Factors that characterize the General situation in 

the country, but exert a certain influence on the 

business environment: 

 Macroeconomic factors; 

 Socio-economic and political conditions; 

 Internal and external conflicts and risks [5]. 

According to experts, in recent years there have been 

positive developments that contribute to the attraction of 

foreign investors. Created normative-legal base in relation 

to foreign investors, there are state guarantees to foreign 

investors in the part of protection of their investments, the 

country continues to integrate into the world economy 

(signed international treaties, international ties are being 

developed). Positive is the attitude of the society to the 

foreign investors. 

The results of the analysis point out some positive 

developments with regard to the access of citizens to the 

law on entrepreneurship and improve the observance of 

laws in society and business. Moreover, the access of the 

citizens of Moldova to the law on entrepreneurship is one 

of the few indicators, which was estimated by the experts as 

a positive influence on the business. Improvement of 

awareness of the legislation due in large part thanks to the 

Internet, however, access to which is restricted for many 

inhabitants of rural areas. As one of the positive changes in 

estimated development of the sphere of telecommunications 

(provision of telephone, the Internet) and improve access to 

the business services: training, information, advice 

entrepreneurs. The development of the sphere of 

communications was characterized by positive impact on 

the efficiency of the business environment. 

As we can see, the regulating influence of the state as a 

whole had a positive impact on the business environment. 

First of all, by estimations of experts, has somewhat 

improved the procedure for registration of enterprises. With 

the improvement touched all aspects of registration, the 

complexity of procedures, labour input and costs. 

Registration of business – one of the few factors, which not 

only is characterized by positive dynamics, but has at the 

present time, the positive impact on the business climate. 

However it is too difficult to remain procedure of liquidation 

of the enterprises, which is characterized by high complexity, 
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Cu toate acestea, procedura de lichidare este prea dificilă 

şi se caracterizează prin complexitate ridicată şi costuri 

considerabile. Continuă să aibă un impact negativ asupra 

stării mediului de afaceri inspecţiile de stat şi auditul de 

companii:  procedura pentru punerea în aplicare a 

acestora, precum şi cantitatea lor. Ca obstacol în calea 

afacerilor sunt, de asemenea, cerinţele aplicabile pentru 

exportul/importul de bunuri. În acelaşi timp, continuă să 

afecteze negativ starea mediului de afaceri plăţile 

neoficiale (mita) pentru obţinerea autorizaţiilor diverse, 

cu concursul autorităţilor de reglementare. Situaţia 

aceasta, din păcate, în ultimii doi ani s-a deteriorat 

semnificativ. 

O altă problemă majoră continuă să aibă un impact 

negativ asupra atragerii investiţiilor străine directe. În 

primul rând, Republica Moldova îşi pierde recursul de 

investiţii în comparaţie cu ţările vecine şi, în plus, nu 

există suficiente câmpuri şi facilităţi, care ar fi atractive 

pentru investiţii. Ambele limitări  în ultimii doi ani au 

devenit mai acute. 

Este cunoscut faptul, că cel mai important factor, care 

afectează mediul de afaceri şi de investiţii, în general, este 

atractivitatea climatului investiţional din ţară. De fapt, din 

cauza condiţiilor sale negative, potenţialul investiţional al 

economiei naţionale nu poate fi realizat pe deplin. Prin 

urmare, în prezent, o prioritate dublă de provocare a 

Guvernului este de a crea un climat de afaceri favorabil 

pentru atragerea investiţiilor străine directe şi a dezvolta 

pe această bază materială o creştere economică durabilă 

pe termen lung. 

Prin urmare, atractivitatea Republicii Moldova este o 

condiţie importantă şi relevantă pentru investiţiile străine 

directe. În acest scop, analizăm rating-ul atractivităţii 
investiţionale a Republicii Moldova printre ţările CSI (în 

funcţie de WOC 2011). 

complexity and significant financial costs. Still negatively 

affect the condition of the business environment government 

inspection and verification of enterprises: as the procedure 

for their conduct, as well as their quantity. Obstacles to doing 

business are also the requirements for the export/import of 

goods. Along with this, continue to have a negative impact 

on the business environment unofficial payments (bribes), 

related to obtaining of various permits, under the 

coordination of issues with controlling authorities. With this 

situation, unfortunately, over the past two years has 

deteriorated markedly. 

Another serious problem continues to have a negative 

impact on attracting foreign direct investment. First of all, 

Moldova loses in investment attractiveness in comparison 

with the neighboring countries and, in addition, there are 

not enough of spheres and objects, which are attractive for 

investment. And both of the lack of for the last two years 

has become more intense. 

It is known that the most important components of the 

factor which influences the business environment and the 

investment sphere as a whole, is the attractiveness                     

of the investment climate of the country. In fact, because of 

its adverse conditions, the investment potential of                         

the national economy for this reason may not be realized 

fully. Therefore, at the present time, the priority of the dual 

task of the Government is the creation of a favorable 

business climate for the attraction of direct foreign 

investments and creation on this basis of the material - 

technical base to ensure long-term and sustainable 

economic growth.  

Therefore the attractiveness of Moldova for foreign 

investment is crucial and relevant prerequisite for the                

inflow of direct foreign investments. To this end let us 

consider the rating of investment attractiveness of Moldova 

among the countries of the CIS (on the version of the WOC 

2011). 

 

Tabelul 2/Table 2 

Evaluare a atractivităţii investiţionale a ţărilor CSI/ 

The rating of investment attractiveness of the countries of the CIS 

Poziţia/  

Position 

Ţară/  

Country 

Puncte/  

Tenths 

1 Kazahstan/ Kazakhstan 75,6 

2 Turkmenistan/ Turkmenistan 65,4 

3 Rusia/ Russia 57,8 

4 Bielorusia/ Belarus' 41,2 

5 Armenia/ Armenia 38,5 

6 Ucraina/ Ukraine 33,4 

7 Moldova/ Moldova 26,9 

8 Uzbekistan/ Uzbekistan 21,1 

9 Kârgâzstan/ Kyrgyzstan 19,1 

10 Azerbaidjan/ Azerbaijan 12,4 

11 Таджикистан 2,9 

Sursa/Source: WOC по данным UNCTAD/ http://woc-org.com/news-view-2534.html 

 

http://woc-org.com/news-view-2534.html
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Această  evaluare a fost calculată pe 3 parametri: 

1. Afluxul de ISD pe cap de locuitor. 

2. Afluxul de ISD la PIB. 

3. Afluxul de fonduri externe pentru proiecte noi pe 

cap de locuitor. 

Dintre cele 11 ţări analizate din CSI, s-a menţionat că 

Republica Moldova este plasată pe locul 7. Această 

poziţie nu este cea mai recentă, dar se arată, că situaţia cu 

atractivitatea investiţională a ţării, nu este una dintre cele 

mai bune. În rating-ul cu o valoare                     maximă 

de 100 de puncte, Kazahstanul este la nivelul aproximativ 

de acest indice – 75,6 puncte, care este aproape de trei ori 

mai înalt decît nivelul de atractivitate al Republicii 

Moldova în clasamente. O ultimă poziţie este a 

Tadjikistanului – cu 2,9 puncte, ceea ce este un rezultat al 

instabilităţii politice, economice şi sociale. Ucraina e 

poziţionată înainte de Republica Moldova cu 6,5 puncte. 

Rusia are o rată  de aproape 2 ori mai atractivă. 

Problema cunoscută, mai ales aşa cum se manifestă în 

ultimii ani, este lipsa de personal calificat, în special 

lucrători calificaţi de diferite specialităţi. Într-un studiu al 

situaţiei, ca o problemă mai gravă este marcată chiar lipsa 

forţei de muncă, de anumite specialităţi. De asemenea 

este reflectată o dinamică nedorită de dezvoltare a 

infrastructurii şi a accesului la diferite resurse. 

Caracteristic este faptul, că tendinţa generală a 

schimbărilor în mediul de afaceri de-a lungul ultimilor doi 

ani în ţară s-a schimbat uşor. Pe lângă factorii favorabili 

în investiţii există în continuare obstacole în calea 

investiţiilor străine directe. Rezultă că o anumită 

îmbunătăţire în politicile de management al afacerii, cum 

este, o schimbare parţială în legislaţie, îmbunătăţirea 

sistemului de impozitare, dezvoltarea reformei de 

reglementare etc. – poate îmbunătăţi doar parţial climatul 

de afaceri. E recunoscut faptul că, fără o schimbare 

semnificativă în situaţia generală din ţară, în special prin 

stabilizarea indicatorilor macro-economici, condiţiile 

socio-economice şi politice, depăşirea conflictelor interne 

şi externe, crearea unui mediu favorabil pentru afaceri nu 

poate exista [4, 5]. 

O asemenea evaluare nefavorabilă persistă şi în 

clasamentul Indexului competitivităţii globale. Pentru 

perioada anilor 2011-2012 Moldova este plasată pe locul 

93 din 142 de ţări, lăsând înaintea sa cea mai mare parte a 

ţărilor din regiune şi a statelor CSI [5, 6]. 

The rating was calculated on a 3-m indicators: 

1. FDI inflows per capita. 

2. The inflow of FDI in relation to GDP. 

3. The inflow of foreign funds for new projects per 

capita. 

From 11 analyzed countries of the CIS, noted that the 

Republic of Moldova occupies the 7th place in the rating. 

This position is not the last, but shows that the situation 

with the investment appeal of the country is not one of the 

best. In the rating of the maximum value is 100 points. 

Kazakhstan is at the closest level to this rate of 75.6 points, 

which is almost 3 times exceeds the level of Moldavian 

attractiveness in this rating. The lowest indicator of 

Tajikistan is 2.9 points, which is a consequence of the 

political, economic and social instability. Ukraine is ahead 

of the Republic of Moldova on the given indicator score of 

6.5. Russia has measure of the attractiveness of more nearly 

in 2 times.  

A well-known problem, also especially manifested in 

the recent years, is a lack of professionally trained staff, 

first of all, skilled workers of various specialties. In the 

study of this situation, as a more serious problem is marked 

by even a shortage of labor resources of certain specialties. 

Unwanted dynamics is also observed in the development of 

infrastructure and providing access to various types of 

resources. 

It is characteristic that the General trend of changes in 

the business environment over the last two years in the 

country has changed insignificantly. Along with the 

favorable factors in the investment sphere continue to be 

barriers to the inflow of direct foreign investments. Hence it 

follows, that the certain improvement of the policy of 

regulation of entrepreneurship, that is part of the change of 

legislation, improvement of the taxation system, the 

development of the regulatory reform, etc. - can only partly 

improve the business climate. Recognized that without 

substantial changes in the General situation in the country, 

in particular, the stabilization of macroeconomic indicators, 

improving the socio-economic and political conditions, to 

overcome internal and external conflicts, creation of 

favorable environment for business is impossible [4, 5]. 

The same unfavorable assessment in the global 

competitiveness Index. According to estimates for 2011-

2012 the Republic of Moldova is allocated 93 place of 142 

countries, and also pushes it away after most of the 

countries of the region and CIS [5, 6]. 

 

Tabelul 3/Table 3 

Evaluarea competitivităţii globale 2011-2012/Rating of the global competitive ability 2011-2012 

Ţară/Country Evaluare/Rating 

Azerbaidjan/ Azerbaijan 55 

Rusia/ Russia 66 

Ucraina/ Ukraine 82 

România/ Rumania 77 

Armenia/ Armenia 92 

Moldova/ Moldova 93 

Sursa/Source: Forumul Economic Mondial: Evaluarea competitivităţii globale 2011—2012/ The World 

economical forum: Rating of the global competitive ability 2011—2012/ http://www.weforum.org/reports/global-

competitiveness-report-2011-2012 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012
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Indicele Competitivităţii Globale (Global 

Competitiveness Index) – un studiu global al ţărilor şi 

rating-ul lor, în ceea ce priveşte competitivitatea 

economică. Acest indice este calculat prin metoda 

Forumului Economic Mondial, bazat pe o combinaţie de 

statistici disponibile public, precum şi rezultatele unui 

studiu global realizat de directori – un studiu global anual 

realizat de Forumul Economic Mondial, împreună cu o 

reţea de organizaţii partenere – instituţii şi organizaţii de 

cercetare din ţările care fac obiectul raportului. Indicele 

Global al Competitivităţii este compus din 113 variabile, 

care are o imagine cuprinzătoare a competitivităţii ţărilor la 

niveluri diferite de dezvoltare economică. Toate variabilele 

sunt grupate în 12 obiective de referinţă, care determină 

competitivitatea naţională: 

1. Calitatea instituţiilor; 

2. Infrastructura; 

3. Stabilitatea macro-economică; 

4. Sănătatea şi educaţia primară; 

5. Învăţământul superior şi formarea Profesională; 

6. Eficienţa pieţei de bunuri şi servicii; 

7. Eficienţa pieţei muncii; 

8. Piaţa financiară; 

9. Nivelul de dezvoltare tehnologică; 

10. Dimensiunea pieţei interne; 

11. Competitivitatea companiilor; 

12. Potenţialul de inovare. [4]. 

Conform indicatorului comun "Instituţia", care reflectă 

cadrul juridic în  Indicele Global al Competitivităţii, 
Moldova ocupă locul 106. Conform aceluiaşi rating, 

antreprenorii bine cotaţi au identificat următorii factori ca 

probleme cheie în afaceri, în ordinea de prioritate: 

1. instabilitatea politică; 

2. corupţia; 

3. acces limitat la finanţare; 

4. ineficienţa administraţiei publice; 

5. guvernele instabile. 

Indicele Libertăţii Economice anul 2011 este un 

indicator internaţional important care evaluează                         

nivelul de intervenţie a statului în activitatea economică 

bazată pe 10 sub-indicatori: libertatea afacerilor, libertatea 

comerţului, libertatea fiscală, libertatea de la guvern, 

libertatea monetară, libertatea investiţiilor, libertatea 

financiară, drepturile de proprietate, libertatea faţă de 

corupţie şi libertatea muncii. Conform acestui indicator 

Republica Moldova este pe locul  120 din 179                     

de ţări. 

Un alt indicator de performanţă este Indicele Logistica, 

ceea ce indică posibilitatea ţărilor în cadrul transferului şi 

circulaţiei de mărfuri numai între producători, consumatori 

şi pe pieţele internaţionale. În acest sens, Republica 

Moldova se situează pe locul 104 din 155 de ţări în anul 

2010. În conformitate cu acest indicator Moldova se află la 

sfârşitul rating-ului în zona de administraţia vamală – locul 

124, precum şi în zonele de competenţă şi eficienţă în 

asigurarea logisticii – locul 132. 

În final, trebuie subliniat faptul că, trăsăturile 

caracteristice ale mediului de afaceri din Republica 

The global competitiveness index – global research and 

a rating of the countries of the world in terms of economic 

competitiveness. This index is calculated by the 

methodology of the world economic forum, based on a 

combination of publicly available statistical data and results 

of the global survey of managers of the companies – the 

vast annual study, which is the world economic forum in 

collaboration with the network of partner organizations – 

the leading research institutes and organizations in the 

countries analyzed in the report. Global competitiveness 

index is composed of 113 variables, which describe in 

detail the competitiveness of the countries of the world, at 

different levels of economic development. All variables are 

combined in 12 benchmarks set out in the national 

competitiveness: 

1. The Quality of institutions; 

2. Infrastructure; 

3. Macroeconomic stability; 

4. Health and primary education; 

5. Higher education and training; 

6. The Efficiency of the market of goods and   services: 

7. The Efficiency of the labour market; 

8. Development of the financial market; 

9. The Level of technological development; 

10. The Size of the internal market; 

11. The Competitiveness of the companies; 

12. Innovation potential [4]. 

The aggregate indicator of the «Institutions», which 

reflects the normative-legal basis in the framework of the 

index of global competitiveness, the Republic of Moldova 

occupies 106-th place. According to the same rating of 

entrepreneurs identified the following factors as the main 

problems in business, in order of priority: 

1. political instability; 

2. corruption; 

3. limited access to financing; 

4. the inefficiency of the public administration; 

5. unstable Government. 

The index of economic freedom 2011 is an important 

international indicator, which assesses the level of 

government interference in economic activity on the basis 

of 10 indicators: freedom of business, the freedom of trade, 

fiscal freedom, freedom from government, monetary 

freedom, freedom of investment, financial freedom, 

property rights, freedom from corruption and freedom of 

the employment relationship. According to this indicator, 

Moldova occupies only 120 out of 179 countries. 

Another indicator is the logistics performance Index, 

which indicates the capability of countries to ensure the 

transfer and circulation of goods, interconnected producers, 

consumers and international markets. In this respect, 

Moldova was ranked 104 place out of 155 countries in 

2010. According to this indicator Moldova is situated in the 

end of the rating, in the field of customs administration - 

124 place, and in the competence and efficiency in the 

provision of logistics by 132 place. 

In conclusion it should be emphasized that the 

characteristic features of the business environment in the 

Republic of Moldova are unreasonable financial and 
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Moldova sunt costurile financiare şi de timp nejustificate, 

care sunt semnificativ mai mari, decât nivelul care                   

există în ţările dezvoltate. Prin urmare, ritmul de dezvoltare 

economică a ţării este predispus la efecte adverse, iar 

potenţialul de investiţii şi exportul de produse cu valoare 

adăugată nu este folosit la maxim. Sarcină administrativă 

excesivă este de a crea obstacole în procesul de deschidere, 

întreţinere şi lichidare a cazului, constituind o constrângere 

pentru promovarea concurenţei loiale, proiectate pentru 

performanţă şi inovaţie. 

Ar trebui remarcat faptul că, în procesul afacerilor, 

antreprenorii se confruntă cu o serie de condiţii obligatorii 

pe diferite activităţi, de a depăşi barierele administrative, 

costurile asociate cu un număr mare de inspecţii 
guvernamentale, frecvenţa şi calea de raportare obligatorie 

şi de informare,  pierderea timpului şi a ordinii de plată a 

impozitelor, obţinerea unui număr impresionant de permise 

pentru construirea setărilor de echipamente, instrumente. 

Probleme serioase apar în vânzarea de bunuri şi servicii, 

inclusiv importurile şi exporturile. Formalităţile, 

mustrările, remedierile şi procedurile non-transparente, 

normele referitoare la administraţia vamală şi                    

asigurarea declaraţiilor vamale pentru importurile şi 

exporturile de bunuri şi servicii, în cele din urmă, lipsa 

recunoaşterii de către ţările importatoare a evaluărilor 

efectuate de autorităţile naţionale pentru mărfurile 

exportate. Toate aceste probleme necesită un studiu riguros, 

inclusiv una dintre soluţii, fiind un program de investiţii, 
pentru a spori obţinerea creşterii economice în economia 

naţională. 

temporary expenses, which significantly exceeds the level 

existing in the developed countries. As a result, the pace of 

economic development of the country is exposed to the 

negative impacts of, and the investment and export 

potential of the products with higher value-added is not 

used in full measure. The excessive administrative burden 

creates obstacles in the process of opening, keeping and the 

elimination of the case, a factor that hampers the promotion 

of fair competition, aimed at the performance and 

innovation. 

It should be noted that in the process of conducting the 

case, entrepreneurs face a number of obligatory conditions 

imposed on different types of activities, and stumble upon 

the administrative barriers and the costs associated with a 

large number of government inspections; the frequency and 

methods of submission of mandatory reports and 

information; waste of time and the order of payment of 

taxes; the receipt of an impressive number of permitting 

documents for construction, installation of equipment. 

Serious problems arise in the sale of goods and services, 

including imported and exported. Cause the discontent of 

the formalities, difficult and non-transparent procedures 

and rules, concerning the customs administration and 

provision of customs Declaration for import and export of 

goods and services, finally, the non-recognition of the 

countries-importers of the results of conformity assessment 

carried out by the national authorities for exported goods. 

All of these problems expect serious studies, including one 

of the decisions and will be a Program for the 

intensification of investment activities in order to achieve 

economic growth in the National economy. 

Concluzii. Având în vedere starea actuală a               

economiei naţionale, rolul statului în sfera de investiţii ar 

trebui să fie unul notoriu. În prezent, acest rol este vag prin 

dorinţa de a rezolva problemele economice, prin stabilirea 

liberă de preţuri, prin privatizările necontrolate, prin 

diminuarea rolului instituţiilor de stat şi a sistemelor de 

management economic. Toate acestea (în cazul inexistenţei 

unei concurenţe reale) au condus la iraţionalitatea 

priorităţilor şi intereselor în economia naţională. Mai                

întâi de toate, a devenit rentabilă mai degrabă distribuţia 

decât  producţia, investirea nu în mijloacele de producţie, 

ci în importul de mărfuri, în detrimentul                

producţiei naţionale şi a consumului; cointeresarea 

capitalul autohton de a investi în domeniul circulaţiei şi nu 

în reproducerea extinsă a sectorului real al economiei 

naţionale. 

O atenţie imediată trebuie să fie acordată tuturor 

formelor legale de existenţa capitalurilor şi a proprietăţii 
private în formă de societăţi pe acţiuni sau corporaţii; 
companiilor cu răspundere limitată, cu diverse forme de 

parteneriate; firmelor individuale; burselor de valori şi de 

mărfuri; formelor de proprietate asupra terenului şi 

imobilului; contractelor de închiriere, leasing, gaj,             

ipotecă etc.  

Acest lucru implică faptul că, întregul sistem al 

activităţii de investiţii ar trebui să fie îndreptat, în primul 

rând, pentru a proteja drepturile proprietarilor de capital, 

precum şi pentru  asigurarea rapidă şi fără piedici a 

Conclusions. Thus, in the conditions of the modern state 

of the national economy the role of the state in the sphere of 

investment activity should become the key. At the present 

time, the role of the extremely weak desire to solve the 

economic problems by establishing full freedom of pricing 

and the continued uncontrolled privatization, belittle the role 

of state institutions and systems of management of the 

economy. All of this (in the absence of a real competitive 

environment) led to change priorities and the interests of 

national economy. First of all, economically profitable was 

the distribution, not production, investment is not in material 

production, and in the loan, especially the commercial 

capital; in the import of goods to the detriment of the 

national production and consumption, the interest of Russian 

capital in investments in the sphere of circulation, but not in 

the expanded reproduction of real sector of national 

economy. 

Urgent attention should be given to all the legal forms of 

the existence of capital and private property in the form of 

joint-stock companies or corporations, limited liability 

companies, the various forms of partnerships (partnerships), 

individual firms; commodity and stock exchanges; the forms 

of ownership of the land and property; contracts of rent, 

leasing, mortgage, mortgage, etc. 

From here follows, that the whole system of regulation of 

the investment activity should be aimed, first of all, on 

protection of the rights of the owners of capital and to ensure 

the smooth and rapid capital accumulation in the interests of 
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capitalului în interesul proprietarilor acestuia, în cele din 

urmă, dezvoltarea producţiei şi a consumului de creştere. 

Principiile generale de stat de reglementare a procesului de 

investiţii trebuie să fie cunoscute din economiile înalt 

dezvoltate: inviolabilitatea proprietăţii private şi de capital 

(sancţiuni doar prin hotărâre judecătorească şi în cadrul 

legii); rambursarea strictă a creditelor bancare şi 

împrumuturilor şi a operaţiunilor; garanţii de stat  şi 

private de asigurare cu capital a proprietăţii private, la nivel 

internaţional de elaborare a normelor care reglementează 

crearea unor condiţii prielnice pentru activitatea de 

investiţii. 
De asemenea, este o necesitate prioritară pentru 

abordarea următoarelor domenii-cheie: 

1. Elaborarea şi punerea în aplicare a acţiunilor 

politice pentru a restabili atractivitatea investiţiilor pentru 

investitorii străini în economia reală (de capital); 

2. Dezvoltarea de măsuri prioritare pentru a aduce 

inflaţia la nivelul de 5-10% anuale; 

3. De a asigura funcţionarea eficientă, împreună cu 

investiţiile externe, a cadrului naţional de investiţii în 

formă de societăţi publice şi private ale fundaţiilor pentru 

finanţarea programelor de redresare economică; 

4. Să se includă şi sistemul bancar la rezolvarea 

acestei probleme, care în prezent practic nu se implică; 

5. Modernizarea reglementării de stat, a sectoarelor 

reale şi financiare ale economiei naţionale, pe baza 

introducerii de planificări informative şi monitorizarea în 

timp real a activităţii de investiţii. 

the owners of capital and, ultimately, to the development of 

production and consumption growth. The General principles 

of state regulation of the investment process should become 

known in the countries with developed economies: the 

inviolability of capital and private property (sanctions only 

by court decision and in the framework of the law); strict 

repayment and retribution will of Bank credit and borrowed 

funds and operations, public and private (insurance) 

guarantee capital and private property; the international level 

of the elaboration of the institutional law that regulates the 

creation of normal conditions for a high investment activity. 

And also, there arises the necessity of the complex 

solution of the following urgent tasks: 

1. development and implementation of the programmer of 

action for the restoration of investment attractiveness for 

foreign investors in the real sector of the economy (capital 

assets);  

2. the development of priority measures to mitigate and 

sustainable retaining inflation to a level of 5-10% per year; 

3. create and ensure the effective operation of, along with 

the foreign investments, the national investment base in the 

form of the system of state and private corporations and 

funds for the financing of the restoration of the economy; 

4. connect to the solution of this task is practically not 

involved in the investment activity of banking system; 

5. modernize the state regulation of the real and financial 

sectors of the national economy on the basis of introduction 

of indicative planning and operational monitoring of 

investment activity. 
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Această lucrare abordează o temă de actualitate, despre 

importanţa enormă a alimentaţiei pentru sănătate. Cercetările 

efectuate demonstrează că cetăţenii de astăzi doresc ca 

alimentele pe care le consumă să aibă un conţinut nutritiv 

corespunzător pentru a-şi putea desfăşura activitatea şi a 

avea o viaţă cât mai bună. 

Cuvinte cheie: alimentaţia umană, carne, ouă, consumul 

populaţiei, calitatea produselor. 

 

This paper addresses to a topical issue about                                  

the enormous importance of nutrition to health.                

Research conducted shows that people today want the 

food they consume to have all appropriate nutrients 

and  in order to be able to operate and how to have a 

better life. 

Keywords: human consumption, meat, eggs, 

consumption, quality products. 

 

Energia creatoare a unui popor, starea sa de sănătate, 

capacitatea de muncă, starea psihică generală depind în mare 

măsură de realizarea unei alimentaţii corecte, corespunzătoare 

necesităţilor reale ale organismului. Aceste preocupări pentru 

menţinerea sănătăţii şi creşterea nivelului calitativ al vieţii 

oamenilor prin intermediul unui consum alimentar 

corespunzător, s-au concretizat abia către mijlocul secolului XX 

când s-au pus bazele ştiinţifice ale politicilor alimentare şi 

nutriţionale. Conform normelor recomandate de Centrul 

Naţional de Sănătate Publică, pentru un efort fizic sau 

intelectual mediu, un bărbat între 20-45 ani trebuie să asigure în 

alimentaţie, necesarul zilnic de 3200 kilocalorii, iar o femeie 

între 20-45 ani de 2700 kilocalorii. O ciocolată de 100 grame 

are aproximativ 550 kilocalorii (adică 2300 kilojouli, aşa cum 

scrie pe etichetă).  Conform unui simplu calcul, acest necesar 

energetic poate fi asigurat prin consumul a 6 franzele sau a 6 

ciocolate pentru bărbat sau 5 franzele sau 5 ciocolate pentru 

femei. 

Şi totuşi …6 franzele sau 6 ciocolate a 100 grame nu sunt 

suficiente pentru a asigura buna funcţionare a organismului.  

Organismul uman are nevoie de un raport optim de apă, 

glucide, proteine, lipide, săruri minerale şi vitamine, ceea ce 

caracterizează valoarea biologică necesară. 

Organismul uman este dotat cu un aparat reglator complex, 

reprezentat de sistemul nervos şi lucruri care modelează aportul 

alimentar, metabolismul glucido-lipido-proteic, în funcţie de 

diferite circumstanţe. 

Cerinţele energetice  ale organismului derivă din necesitatea 

îndeplinirii funcţiilor  biochimice specifice fiecărei celule în 

parte. Principalele necesităţi sunt: 

- sinteza de substanţe în vederea refacerii uzurii şi a 

creşterii organismului; 

- activitatea permanentă a muşchilor respiratorii şi ai inimii; 

- contracţiile voluntare şi involuntare ale muşchilor striaţi şi 

netezi; 

- activitatea de secreţie şi excreţie; 

- menţinerea constantă a temperaturii corpului uman; 

- energia consumată pentru desfăşurarea activităţilor 

profesionale, casnice, etc. în condiţii optime. 

De aceea în  cadrul alimentaţiei umane, carnea de pasăre 

ocupă un loc deosebit, tocmai datorită calităţii sale.  În 

comparaţie cu celelalte animale domestice producătoare de 

carne, inclusiv porcul, pasărea prezintă avantajul de a furniza 

The creative energy of a people, state of health, 

work ability, general mental state depends largely on 

achieving a proper diet, which satisfy real needs of the 

body. These concerns for maintaining health and 

improving the quality of people's lives through food 

consumption were materialized until the mid-twentieth 

century when they put the scientific basis of food and 

nutrition policies. According with recommendations of 

the National Center for Public Health for a physical or 

intellectual environment, alimentation of a man 

between 20-45 years must provide daily requirement of 

3200 calories and for a woman between 20-45 years of 

2700 kilocalories. A 100-gram chocolate consist of 

about 550 calories (2300 kilojoules that, as written on 

the label). According to a simple calculation, the                         

required energy can be provided by eating of the 6 

loaves or 6 chocolate for a man, or 5 loaves or 5 

chocolate for  a woman. 

And yet ...6 or 6 chocolate loaf of 100 grams are 

sufficient to ensure the proper functioning of the body. 

The human body needs an optimal ratio of water, 

carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins, 

which characterize the biological value required. 

The human body has a complex regulator unit 

represented by the nervous system and things that 

shape food intake, metabolism glucido-lipido-protein, 

depending on different circumstances. 

Energy requirements of the body derives from the 

need to meet specific biochemical functions of 

individual cells. The main needs are: 

- Synthesis of substances to restore and increase 

body wear; 

- Ongoing work of the heart and respiratory 

muscles; 

- Voluntary and involuntary contractions of striated 

and smooth muscles; 

- The activity of secretion and excretion; 

- Maintain constant body temperature; 

- Energy used for professional activities, 

household, etc. in properly conditions. 

Therefore the food, poultry occupies a special 

place, because of its quality. Compared to other meat-

producing livestock, including pigs, poultry has the 
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datorită greutăţii ei corporale reduse, carne mereu proaspătă. 

Pasărea are o mare putere de adaptabilitate la diferite 

sisteme de întreţinere putând suporta densităţi de creştere de 20-

25 capete/ mp, ceea ce este determinată de obţinerea unei 

cantităţi mari de carne de boiler 200 kg/mp/an. Această cantitate 

se obţine într-un timp scurt ca urmare a duratei ciclului de  

producţie care este cu mult mai redusa decât la celelalte specii 

(32-50 zile pe serie). În plus, carnea proaspătă de pasăre are 

relativ mai puţin ţesut conjunctiv decât cea produsă de celelalte 

specii de animale, este mai gustoasă şi în unele cazuri este 

considerată o delicatesă (carnea de bibilică, carnea de fazan). În 

afară de acestea, carnea de pasăre se dovedeşte a fi superioară şi 

prin compoziţia ei chimică comparativ cu cea produsă de alte 

animale. Compoziţia chimică influenţează   nemijlocit valoarea 

nutritivă  a cărnii. Aceasta conţine apă, în medie, la păsări – 

găini, curci, raţe, gâşte  - 61,64% şi substanţă uscată  (protide, 

lipide, glucide, săruri minerale, vitamina, enzime) respectiv 

38,36% din carne: 

- 18,22% proteine; 

- 19,6% lipide; 

- 0,90% săruri minerale. 

În carne, se găsesc, de asemenea, şi glucide, dar în 

proporţie redusă de până la 1%. Ea conţine în general mai 

multă proteină, şi în unele cazuri chiar mai multe grăsimi, şi 

determină o digestibilitate mult mai uşoară în comparaţie cu 

carnea  altor specii de animale şi păsări. Carnea reprezintă un 

produs de bază pentru consumul populaţie, obţinut de la 

păsări. Ea face parte din alimentele cele mai importante pentru 

om având un însemnat rol plastic şi energetic. 

Abordarea calităţii produselor agricole şi alimentare în 

contextul actual din Republica Moldova presupune un proces 

intens şi de durată, orientat spre schimbarea mentalităţii 

individuale şi colective în privinţa nutriţiei. Valoarea nutritiv – 

biologică a cărnii de pasăre este dată, în primul rând de bogăţia 

ei în proteine şi respectiv, în aminoacizi. Totodată, această 

carne are şi un coeficient ridicat de utilizare digestivă a 

substanţelor nutritive componente,  care pentru proteine ajunge 

la 96-98%. Se remarcă şi randamentul de sacrificare superior 

celui înregistrat la  mamifere, de peste 80% comparativ cu 55-

70% la taurine sau cu 45-56% la ovine. La un nivel 

corespunzător se situează şi valoarea calorică a cărnii de pasăre, 

mai ales a celei de raţă şi de gâscă, în care grăsimile pot ajunge 

la peste 30%. În Republica Moldova cea mai însemnată 

cantitate de carne de pasăre se obţine pe seama creşterii 

hibrizilor comerciali de găină, curcă, raţă şi gâscă specializaţi în 

această direcţie, dar în producerea de carne de pasăre prezintă 

interes şi alte specii de păsări domestice, aşa cum sunt : 

bibilicile, fazanii, prepeliţele, porumbeii şi mai recent struţii. 

În timp ce carnea de bibilică, fazan, struţ face parte din 

categoria «delicatese», iar carnea provenită de la găină şi curcă, 

este considerată a fi un  produs «dietetic», întrucât are o mare 

digestibilitate, un conţinut optim de grăsimi, o cantitate mică de 

ţesuturi conjunctive şi o pondere ridicată a ţesutului muscular de 

cea mai bună calitate. 

În Republica Moldova, carnea de pasăre a câştigat o poziţie 

foarte importantă între alimentele de origine animală ale 

oamenilor datorită atât calităţilor sale nutritive cât şi a costurilor 

reduse în comparaţie cu alte surse de proteină de  origine 

animală. Aceste calităţi au determinat o pondere mereu în 

advantage of providing lower body due to its weight, 

always fresh meat. 

Bird has a great deal of adaptability to various 

maintenance systems can support growth densities of 

20-25 heads / sq, Which is determined by obtaining 

large amounts of meat tank 200 kg / m² / year. This 

quantity is obtained in a short time due to the 

production cycle is much lower than in other species 

(range 32-50 days). In addition, fresh poultry meat 

tissue is relatively less than that produced by other 

species, is more palatable and in some cases is 

considered a delicacy (guinea fowl meat, pheasant 

meat). In addition, poultry proves to be superior and its 

chemical composition compared with that produced by 

other animals. Chemical composition directly affect the 

nutritional value of meat. This water contains on 

average in birds - chickens, turkeys, ducks, geese - 

61.64% and dry matter (proteins, lipids, carbohydrates, 

minerals, vitamins, enzymes) or 38.36% of meat: 

- 18.22% protein; 

- 19.6% fat; 

- 0.90% minerals. 

In meat are also and carbohydrates, but its 

proportion is up to 1%. It generally contains more 

protein, and in some cases even more fat, and causes a 

lot easier digestible compared to meat from other 

species of animals and birds. Meat is a commodity for 

consumption population obtained from birds. It is part 

of the most important foods for humans with an 

important plastic and energy role. 

Addressing quality of agricultural products and 

foodstuffs in the current context of Moldova implies an 

intense and lengthy process-oriented individual and 

collective change of attitude on nutrition. Nutritional 

value - organic poultry is given primarily for its 

richness in protein and of the amino acids. However, 

the meat has a high coefficient of Use digestive 

nutrient components the protein reaches 96-98%. 

Stands and slaughter yield higher than recorded in 

mammals, over 80% compared to 55-70% with 45-

56% in cattle or sheep. At an appropriate level fall and 

calorific value of poultry meat, especially of the duck 

and goose, the fat can reach over 30%. In Moldova the 

most significant amount of poultry obtained at the 

expense of increasing commercial hybrids chicken, 

turkey, duck and goose specialized in this direction, but 

poultry production interest and other poultry species, 

as: guinea fowl, pheasants, quail, pigeons and owls 

recently. 

While the meat of guinea fowl, pheasant, ostrich is 

classified "delicacy" and meat from chicken and 

turkey, is considered to be a "diet" product, because it 

has a high digestibility, optimal fat content, a small 

amount of connective tissue and a high percentage of 

muscle tissue of the highest quality. 

In Moldova poultry gained a very important 

position among foods of animal origin in humans 

alimentation due to both its nutritional qualities and 

low cost compared to other sources of animal protein. 
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creştere a cărnii de pasăre în total carne, şi de asemenea în ceea 

ce priveşte carnea  consumată pe ansamblu şi pe locuitor. 

Avantajele creşterii  păsărilor pentru carne: 

 - greutate corporală redusă, ceea ce asigură carne mereu 

proaspătă; 

 - densitate de creştere cap/mp (20-25 cap şi 200 kg 

carne/mp/na); 

 - durata redusă a ciclului de creştere; 

 - carnea este considerată superioară şi prin compoziţia 

chimică; 

 -  are un însemnat rol plastic şi energetic ca aliment; 

 - coeficient ridicat  de utilizare digestivă a substanţelor 

nutritive componente etc. 

De asemenea, păsările au o mare capacitate de conversie a 

furajelor în carne comparativ cu alte specii de animale. Astfel, 

puiului de găină îi este necesar un consum de 2-2,2 kg                     

nutreţ combinat pentru obţinerea 1 kg spor/carne viu. 

Alături de carne se află şi ouăle care constituie pentru 

alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi substanţe 

nutritive, în special de proteine cu înaltă valoare biologică. Ele 

au o digestibilitate foarte mare a componentelor, care ajung 

100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş. Aceste calităţi sunt 

determinate pentru ca oule să fie considerate alimente cu 

valoare completă, servind, astfel, ca etalon pentru aprecierea 

valorii nutritive a celorlalte produse alimentare de origine 

animală. 

These qualities have led  to an ever-increasing share of 

total poultry meat, and also in terms of overall meat 

consumption and per capita. 

Advantages of poultry meat: 

- Low body weight, which always provides fresh 

meat; 

- Density increase head / m (20-25 heads and 200 

kg of meat / mp / N); 

- Short duration of growth cycle; 

- Meat is considered superior and chemical 

composition; 

- Has an important role as food and energy plastic; 

- High coefficient of digestive utilization of the 

nutrient components etc. 

Also, birds have a high capacity to meats feed 

conversion compared to other animal species. Thus, it 

is necessary to a chicken 2 to 2.2 kg feed consumption 

combined to obtain one kilogram increase / meat. 

Besides meat and eggs are human diet is the major 

source of energy and nutrients, especially protein with 

high biological value. They have a very high 

digestibility of components reaching 100% and 97% 

egg albumen. These qualities are determined for eggs 

to be considered full-value food, serving thus as a 

yardstick for assessing the nutritional value of other 

foods of animal origin. 
 

Tabelul 1/ Table 1 

Evoluţia consumului  de ouă  de pasăre  pe plan mondial (în kg/persoană/an) 

Poultry egg consumption trends worldwide (kg / person / year) 
Ţara/anul Consum  ouă 

2006 2007 2008 2009 

Japonia 19.10 19.70 19.50 19.10 

SUA 14.70 14.30 14.10 14.10 

China 16.60 17.20 18.30 18.50 

Franţa 14.00 14.70 14.90 14.30 

Germania 12.20 12.10 12.20 12.20 

Polonia 11.30 11.50 11.40 11.30 

Moldova 9.60 10.10 8.30 9.50 

Ungaria 16.10 15.90 15.70 14.80 

Bulgaria 12.10 11.20 10.30 9.90 

Total mondial 8.50 8.70 8.90 8.90 

Sursa /Source: Elaborat de autor în baza datelor  FAO./Elaborated by the author based on FAO data. 
 

Din tabelul 1 putem conchide că, pe plan mondial, cel mai 

mare consumator de ouă este poporul Japonez, urmat de 

poporul din China. 

Oule de găină au cel mai scăzut conţinut de colesterol 

comparative cu ouăle altor specii de păsări (faţă de oule de 

găină, conţinutul în colesterol, exprimat în g/gălbenuş, este 

mai mare cu 6% la oule de prepeliţă; cu 28% la oule de raţă şi 

cu 70% la oule de porumbel). 

Pornind de la noul concept de valoare nutritivă, experţii 

nutriţionişti au ajuns la concluzia că o dietă corectă, o 

alimentaţie optimă, trebuie să respecte 4 legi esenţiale: legea 

cantităţii, legea calităţii, legea echilibrului şi legea adecvării. 

A. Legea cantităţii presupune corelarea cantităţii de 

alimente ingerate cu necesităţile organismului, să fie acoperite 

nevoile de creştere sau menţinere şi consumurile de energie în 

diferite activităţi. 

B. Legea calităţii implică un regim alimentar complet şi 

variat în componenţa sa, astfel încât să ofere organismului 

From Table 1 we can conclude that the world's 

largest consumer of eggz are Japanese people, then 

they are  followed by the people of China. 

Chicken eggs have the lowest cholesterol content 

of eggs compared to other species of birds (eggs from 

chickens, cholesterol content, expressed in g / yolk is 

higher by 6% in quail eggs, with 28% of eggs duck and 

pigeon eggs 70%). 

Based on the new concept of nutritional value, 

nutritional experts have concluded that a proper diet, an 

optimal diet must meet four basic laws: the law of 

quantity, quality law, the law of balance and 

appropriateness law. 

A. Law of quantity requires correlating the amount 

of food ingested by the body needs to be covered 

needs for growth or maintenance and energy 

consumption in different activities. 

B. Quality law involves a complete and varied diet 
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toate substanţele necesare, glucide, lipide, proteine, vitamine, 

elemente minerale ş.a. 

C. Legea echilibrului implică păstrarea proporţiilor 

corecte între cantităţile diverselor substanţe care intră în 

componenţa alimentelor consumate, astfel: 

- glucidele să acopere 55-65% din necesarul energetic 

zilnic; 

- lipidele să acopere 25-35% din necesarul energetic 

zilnic; 

- proteinele să acopere 10-15% din necesarul de energie 

zilnic; 

D. Legea adecvării presupune ca alegerea, prepararea şi 

cantitatea alimentelor să fie strâns corelată şi adaptată 

greutăţii, vârstei, stării fiziologice şi genului de activitate 

depusă. 

De altfel, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură 

(FAO) a produs şi distribuit recent un set de materiale 

educaţionale referitoare la nutriţie, materiale care pot facilita 

şi dezvolta modele de diete practice. 

Pachetul de materiale este intitulat “Luaţi tot ceea ce este 

mai bun din alimentele pe care le consumaţi!” şi se bazează 

pe principala calitate a alimentului, aceea de furnizor de 

nutrienţi pentru organismul uman. 

Normele de nutriţie sunt elaborate pe baza necesităţilor 

nutritive zilnice ale principalelor segmente de consumatori în 

funcţie de vârstă, sex, starea fiziologică, efortul depus în 

timpul activităţii sociale de bază, precum şi în funcţie de 

factori specifici, climă sau locul în care se desfăşoară 

activitatea. Avicultura modernă, reprezentată de întreprinderi 

şi combinate avicole cu flux tehnologic industrial, asigură o 

înaltă productivitate a muncii şi cantităţi mari de produse 

pentru piaţa internă sau pentru export (Tabelul 2). 

composition in order to provide all necessary 

substances, carbohydrates, lipids, proteins, vitamins, 

minerals etc. 

C. Law of balance involves keeping the proportions 

correct balance between the quantities of various 

substances that are used in food consumed, as follows: 

- Carbohydrates to cover 55-65% of daily energy 

needs; 

- Lipids to cover 25-35% of daily energy needs; 

- Proteins to cover 10-15% of daily energy 

requirements; 

D. Law adequacy involves the choice, preparation 

and quantity of food to be closely linked and adjusted  

with weight, age, physiological status and type of 

activity carried out. 

In fact, the Food and Agriculture Organization 

(FAO) recently elaborated and distributed a set of 

educational materials about nutrition materials that can 

help to develop models of practical diets. 

The package of materials is called "Take all the 

best from the foods you eat!" And is based on the 

main quality of food, a provider of nutrients to the 

human body. 

Nutrition standards are developed based on the 

daily nutritional needs of key consumer segments 

based on age, sex, physiological status, effort during 

basic social activity and in accordance with specific 

factors, climate or location of activity . Modern poultry 

businesses represented and combined with 

technological flow poultry industry, ensures high 

productivity of labor and large quantities of products 

for the domestic market or for export (Table 2). 
 

Tabelul 2/ Table 2 
Balanţa cărnii de pasăre  în Republica Moldova/Balance poultry in Moldova 

 

Anii 

Producerea Import, 

mii tone 

Ex-port, 

mii tone 

Total, 

carne, mii 

tone 

Po-pulaţia, 

locuitori** 

Calculat pe cap de locuitor, kg 

în masă vie, 

mii tone 

În greutate de 

abator, mii tone Total Producere autohtonă 

1989 91,0 61,9 - - 61,9 4335360 14,3 14,3 

1990 93,0 65,6 - - 65,6 4359377 15,0 15,0 

1991 76,0 53,2 - - 53,2 4364077 12,2 12,2 

1992 52,0 36,4 - - 36,4 4356877 8,4 8,4 

1993 30,0 21,0 0,6 - 21,6 4345577 5,0 4,8 

1994 23,0 16,1 1,0 0,5 16.6 4350485 3.8 3.7 

1995 24,0 18,2 1,7 0,5 19.4 4345685 4.5 4.2 

1996 24,0 16,8 2,1 0,6 18.3 4331870 4.2 3.9 

1997 25,0 18,6 3,0 0.5 21.1 4317513 4.9 4.3 

1998 24,0 17,7 3,2 0.6 20.3 3655614 5.5 4.7 

1999 21,0 15,5 4,5 - 20,0 3649904 5,5 4,2 

2000 24,3 16,0 5,1 - 21,1 3644070 5,8 4,4 

2001 27,1 17,9 17,8 - 35,7 3635112 9,8 4,9 

2002 28,4 19,0 17,5 - 36,5 3627812 10,1 5,2 

2003 28,1 21,5 20,9 - 42,4 3618312 11,7 5,9 

2004 33,0 24,4 26,4 - 50,8 3607435 14,1 7,3 

2005 39,5 28,0 48,2 - 76,2 3600436 21,2 7,8 

2006 42,3 30,9 14,8 - 45,7 3589936 12,7 8,6 

2007 43,6 31,8 12,8 - 44,6 3581110 12,4 8,9 

2008 41,0 29,6 22,1 - 51,7 3572703 14,5 8,3 

2009 46,7 34,5 7,8 - 40,5 3567512 11,4 9,7 

2010 54,9 40,9 14,2 - 52,6 3563695 14,8 11,5 

2011 54,3 40,8 12,8 - 50,8 3560430 14,3 11,5 

Sursa /Source: Elaborat de autor în baza datelor  FAO./Elaborated by the author based on FAO data. 

Notă: **Începând cu anul 1998 informaţia este prezentata 

fără populaţia din partea stingă a Nistrului şi mun. Binder. 

Note: **Since 1998 information is presented 

without population left side of Nistru and municipality 
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Din tabelul 2 putem conchide că consumul de carne de 

pasăre pe cap de locuitor producere autohtonă în ultimii 10 ani 

a crescut, creşterea a fost posibilă în principal datorită: 

- creşterea veniturilor populaţiei, care au favorizat 

consumul de carne; 

- preţul scăzut al cărnii de pasăre (30 – 36 lei/kg) care este 

în general mai redus, comparabil cu carnea de porc (65-75 

lei/kg) sau vită; 

- calităţile dietetice care o fac accesibilă tuturor categoriilor 

de vârstă, în general copiilor şi persoanelor în vârstă; 

- uşurinţa şi rapiditatea mare la pregătire de către 

gospodine în gospodărie şi datorită gamei variate de produse 

din carne de pasăre etc. 

Concluzii 

a) Produsele avicole, prin calităţile sale dietetice, sunt 

recomandate în consumul tuturor oamenilor, indiferent de 

vârstă şi stare fiziologică. 

b) Consumul de carne de pasăre în continuă creştere, va 

determina dezvoltarea într-un ritm mai  rapid a sectorului 

avicol. 

c) Noile descoperiri în domeniul ingineriei genetice, 

cercetările tot mai minuţioase în domenii precum alimentaţia, 

sunt premise pentru realizarea în viitor a unor performanţe 

tehnice, care să depăşească performanţele realizate momentan 

în avicultura mondială. 

Binder. 

From Table 2 we can conclude that the 

consumption of poultry meat per capita domestic 

production increased over the past 10 years, growth has 

been possible mainly due to: 

- Increase income, that favored meat consumption; 

- Low price for poultry (30-36 USD / kg) which is 

generally low, comparable with pork (65-75 USD / kg) 

or beef; 

- Dietary qualities that make it accessible to all age 

groups, usually children and the elderly; 

- Greater ease and speed in preparation by 

housewives in the home and through the broad range of 

poultry products etc. 

Conclusions 
a) poultry products through its qualities dietary 

intake are recommended to all people, regardless of age 

and physiological status. 

b) Consumption of poultry growing, will lead to 

the development of a faster rate of poultry sector. 

c) New developments in genetic engineering,                   

more thorough research in areas such as nutrition,                   

are prerequisites for achieving technical                   

performance in the future, which currently exceed the 

performance achieved in the poultry world. 
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În acest articol este prezentat aspectul metodologic                    

al discontărilor preferinţelor sociale şi este analizată o 

metodă unică de calculare a ratei  preferinţelor sociale 

(STPR), care în diferite ţări este calculată prin diferite         

metode şi în consecinţă rezultatele estimărilor nu sunt 

comensurabile. 

Cuvinte cheie: discontarea preferinţelor sociale, rata 

preferinţelor sociale (STPR), utilitatea socială, utilitatea 

integrală, utilitatea marginală. 

 

In this article, is presented the methodological 

aspect of estimation of future value of social 

preferences and is analyzed an unique method for 

calculating STPR, which is calculated differently in 

each country and consequently the resulting 

estimations are not commensurable.  

Keywords: estimating the future value of social 

preferences, the rate of social preferences (STPR), 

social utility, total utility, marginal utility. 

 

Introducere. Ideea soluţionării problemei                             

de discontare a indicatorilor economici în timp este 

următoarea: cu cât o valoare este mai îndepărtată în timp,                

adică în viitor, cu atât „cântăreşte mai puţin”, respectiv 

prezintă o importanţă mai mică în deciziile actuale, în 

momentul iniţial. Deci, discontarea nu este decât inversul 

metodei dobânzii compuse. Sau, altfel spus, ceea ce devine                    

o sumă iniţială de 1 leu, plasată cu o dobândă compusă                      

de  pe timp de n ani. La sfârşitul perioadei suma de lei în 

care s-a transformat leul iniţial va constitui . 

Problema poate fi pusă şi altfel: ce sumă de lei actuali               

din momentul iniţial îi va corespunde sumei de lei din                       

anul n. Răspunsul va fi - discontarea leilor                         

din viitor sau asigurarea comensurării banilor din anul               

curent cu banii de peste n ani. Procedurile de discontare                

în timp a investiţiilor şi a cheltuielilor de exploatare pe larg şi 

cu succes se folosesc în cele mai diverse domenii ale 

economiei. Însă când e vorba de estimarea preferinţelor 

sociale problema se complică, aparent este aceeaşi, de facto – 

este alta.  

Conţinutul de bază. Discontarea preferinţelor sociale în 

timp este necesară pentru a putea fi comparabile diferite 

programe de dezvoltare a ţării şi pentru estimarea investiţiilor 

bugetare [2]. O tratare a modalităţilor de discontare a 

preferinţelor sociale o găsim în [3], [4]. În lucrările enumerate 

accentul este pus pe metodele de estimare a preferinţelor 

individului, dar nu a societăţii în ansamblu. Rata preferinţelor 

sociale (”social rate of time preference” (SRTP)) în diferite 

ţări este determinată prin metode diferite [5], [6] şi în 

consecinţă, rezultatele estimărilor respective nu sunt 

comensurabile. 

Rata de sus a preferinţelor sociale este determinată de 

acordul societăţii de a se lipsi în prezent de un anumit consum 

pentru a profita de un alt consum în viitor. Conform definiţiei 

utilităţii, ea este subiectivă. Fiecare individ, pornind din 

venitul disponibil, tinde să realizeze o satisfacţie, o utilitate 

maximă. Utilitatea generată de fiecare unitate suplimentara a 

bunului considerat, numită marginală, este mai mică decât 

utilitatea generată de către unitatea precedentă şi mai mare 

decât utilitatea generată de următoarea unitate a acestui bun 

(Fig.1-2). 

Introduction. The following idea deals with 

solving the problem of estimating the future value (FV) 

of economic factors: the further is a value in time i.e. in 

the future the ‘less is values’; respectively it is less 

important in making current decisions in present time. 

Therefore estimating the FV is just the opposite of the 

compound interest method. Or else an initial sum of 1 

leu with a compound interest of p% during n years. At 

the end of that particular period the initial one leu will 

become . The problem might also arise in the 

following way: what amount of current lei will 

correspond to the sum of the year n. The answer is 

- the value of lei from the future or the 

insurance of comparing the money from this year to the 

money in n years. The procedures of estimating the FV 

during investments and the cost of successful mass 

exploiting are used in many areas of the economy. 

Whereas when it comes to estimating social 

preferences the problem gets more complicated; it 

seems the same, but actually it’s different. 

Main context. The evaluation of FV of social 

preferences in time is necessary in order to compare 

different programs of the development of the country 

and to estimate the financial investments [2]. A way of 

estimating the FV of social preferences is found in [3] 

and [4]. In those particular papers the individual’s 

preference measuring is emphasised as opposed to 

society as a whole. The rate of social preferences in 

various countries is determined by different methods 

[5] and [6] and thusly the respective results are not 

commensurable.  

The upper rate of social preferences is determined 

by society’s decision of detaining themselves from a 

particular good in order to profit from another good in 

the future. According to its definition, utility is 

subjective. Each individual, according to their available 

income, tends to have a satisfaction- a maximum utility. 

The general utility of one unit of a certain good, which is 

called marginal utility, is less than the general utility of 

the previous unit and bigger than the next general utility 

of the said good (Fig.1-2).       
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          Fig.1/Fig. 1.Utilitatea integrala/Total Utility                  Fig.2/Fig. 2. Utilitatea marginala/ Marginal Utility 

  

Sursa /Source: Elaborată de autor./Elaborated by the author. 

 

În baza acestor postulate, în multe lucrări ,de exemplu în 

[2], întâlnim concluzia următoare: utilitatea bunurilor            

realizată de către societatea umană este în descreştere.                      

În viziunea noastră, concluzia este mult discutabilă,                      

altfel spus, utilitatea integrală a bunurilor utilizate de către 

societate este în creştere. Pe parcursul perioadei (0, T) sub 

impactul progresului tehnico-ştiinţific unele bunuri apar,     

altele dispar. În etapa iniţială a unui bun, utilitatea este 

maximă , pe parcurs utilitatea marginală 

 este în descreştere; în etapa următoare (de 

exemplu peste 50 ani) progresul tehnico-ştiinţific a creat un 

bun nou, necesar şi fără de precedent cu o utilitate maximă de 

, in timp ce utilitatea marginală  este în 

descreştere. O astfel de evoluţie se întâmplă şi cu bunurile                  

 şi . 

Based on that idea, in many papers, for example in 

paper [2], we find the conclusion that there’s a decrease 

in the utility of goods. In our opinion the conclusion is 

more arguable i.e. the utility of goods is increasing. 

During the period (0, T) under the influence of 

technological and scientific progress, some goods 

appear, others disappear. In the first stage of the 

appearance of the good-the utility is maximal 

 and throught that stage the marginal utility 

 is increasing. During the following stage (or 

example in 50 years time) the technological and 

scientific progress creates a new, improved good without 

precedence with the maximal utility of  and 

the marginal utility  is decreasing. A similar 

evolution is happening to the goods  and . 

 
Fig. 3. Evoluţia utilităţii integrale / Fig. 3. The evolution of integral utility 

Sursa /Source: Elaborată de autor./Elaborated by the author. 

 

Evoluţia utilităţii integrale într-o perioadă de 200 ani poate 

fi interpretată, de exemplu, prin apariţia aparatelor de 

telecomunicaţii, radio, televiziunii, a mijloacelor de 

producere, a tehnologiilor de tratare a maladiilor etc. În 

favoarea afirmării acestui fapt, putem spune că utilitatea 

socială integrală pe parcursul unei perioade este suficient de 

The evolution of the total utility throughout a 

period of 200 years can be interpreted, for example, 

through the creation of telecommunication equipment, 

radio, television, manufacturing equipment, medicine 

and so on. In order to affirm, we can say that the total 

social utility throughout a long period of time shows us 
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mare, ceea ce demonstrează creşterea longitivităţii vieţii 

umane în profilul tuturor ţărilor. Longitivitatea şi speranţa de 

viaţă sunt generate în exclusivitate de utilitatea integrală în 

creştere (şi nu în descreştere) a bunurilor generate de 

produsele intelectuale. În acest context este necesar să 

subliniem faptul că ideea precum că creşterea consumului PIB 

per capita generează creşterea utilităţii sociale                           

integrale nu întotdeauna reflectă realitatea. Pot fi găsite 

exemple (India, Brazilia, China, Rusia) unde PIB per capita 

poate fi în creştere, şi nivelul de mortalitate, la fel, în creştere. 

Deci, utilitatea consumului per capita depinde nu numai de 

PIB per capita, dar şi de structura acestuia. Deci, utilitatea 

bunurilor materiale şi ale serviciilor pentru societate este 

determinată atât de cantitatea produsului final din PIB, cât şi 

de politicile sociale promovate sau nu de către guvernul 

respectiv. În ţările, în care politicile sociale sunt generate de 

Darvinismul Social, oricât de bogate nu ar fi acestea, utilitatea 

integrală a bunurilor consumate de către societate va fi în 

descreştere. În problema metodologiei de discontare a 

preferinţelor sociale o problemă aparte o constituie 

determinarea ratei preferinţelor sociale (SRTP). Pentru a 

modela procesul determinării SRTP ne vom folosi de 

dependenţa: 

that the increase of longevity in every country’s profile. 

Longevity and life expectancy are generated 

exclusively by the increasing of total utility (not 

decreasing) of intellectually produced goods. In this 

case it’s necessary to emphasise that the idea that the 

growth of GDP per person generates the growth of 

social integral utility doesn’t necessarily reflect the 

reality. We can find examples (India, Brazil, China, 

and Russia) where the GDP per person is increasing 

and so is the mortality rate. Therefore the consumption 

utility per person doesn’t only depend on the individual 

GDP, but also on its structure. So the utility of goods 

and services for the human society is determined by the 

final GDP product, as well as by the social politics that 

are promoted or not by the respective government. In 

the countries where the social politics are regulated by 

Social Darwinism, regardless of their wealth, the full 

utility of the consumed goods is decreasing. In the 

methodological problem of estimating the FV of social 

preferences there’s another problem in determining the 

rate of social preferences (SRTP). In order to compute 

the process of determining SRTP we will use the 

following dependence: 

,      de unde    

, unde  - funcţia utilităţii realizată                   

de către societate în urma consumului unui bun în volum de 

;  - coeficientul de proporţionalitate, numit rata 

preferinţei. 

Pentru a determina SRTP ne vom folosi de formula 

, propusă de către Pearce [6], unde  - 

elasticitatea marginală a utilităţii sociale în urma consumului 

bunului . Pornind din ipoteza că elasticitatea  – const; 

determinăm STPR. În acest scop determinăm creşterea 

marginală a utilităţii realizate de către societatea umană în 

urma consumului bunului , adică: 

, where  –the function used by 

society after consuming a good that has a  volume; a- 

proportionality coeficient, also known as the 

preference rate.  

In order to determine SRTP we will use the 

formula , proposed by Pearce [6]; - 

marginal elasticity of social utility after consuming the 

good  Based on the hypothesis that elasticity  is a 

constant- we can then determin STPR. For this we 

must determine the marginal growth of utility after 

society consumed good  i.e.: 

 
Determinăm evoluţia în timp a creşterii marginale a 

utilităţii: 

We can then determine the evolution in time of 

utility marginal growth: 

; 

Determinăm STPR, adică câte unităţi de creşteri marginale 

în timp revin la o unitate de creştere marginală în urma 

creşterii volumului consumului: 

We then determine the STPR – how many marginal 

growth units in time make up a unity of marginal 

growth after consumerism’s volume increase: 

STPR  

Notăm   - rata creşterii consumului neproductiv 

per capita. Deci, STPR , adică 

STPR  – social rate of time preferences, numita 

formula lui   Ramsei. 

Deci, rata socială a preferinţelor în timp poate fi calculată 

prin însumarea ratei creşterii utilităţii într-o unitate de timp 

 cu produsul dintre rata creşterii consumului 

We write unproductive 

consume per person growth rate. Therefore 

- social rate 

of time preferences, also known as Ramsei’s formula.  

Thus social rate of time preferences in time can be 

calculated by adding utility growth rate in a certain 

period of time  to the product of unproductive 
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neproductiv  şi elasticitatea marginală a utilităţii 

sociale în urma consumului bunului . 

Produsul  - rata creşterii bunăstării populaţiei în viitor. 

În transformările de mai sus elasticitatea . În 

viziunea noastră  este o funcţie   crescătoare în timp,iar 

fiecare bun creat de produsele intelectuale devine tot mai 

important pentru societate şi mai necesar (de exemplu: 

internetul, telefoanele mobile, medicamentele si alte 

tehnologii performante). 

Deci, STPR este în creştere. STPR poate fi calculat 

separat în profil regional, continental, în profilul ţărilor, 

sistemelor economice etc. STPR poate reflecta situaţia reală, 

dacă în calcul este inclus consumul produselor finale intelectuale. 

Concluzie. În linii mari, cu toate impedimentele 

maladiilor, războaielor, regimurilor totalitare antiumane, 

problemelor ecologice, economice, longivitatea şi speranţa 

vieţii umane sunt în creştere. 

consume growth rate  and marginal elasticity of 

social utility after consuming the good . 

The product  is the future population’s 

wellbeing growth rate. In the formulas from above 

elasticity  is a function which increases with 

time, and each intellectually created good becomes 

more and more important for society and more needed 

(for example the internet, mobile phones, medicine and 

other advanced technology). 

So STPR is growing. It can be calculated 

separately by region, continent, country, economic 

systems etc. STPR can reflect reality only if the 

consumption of the intellectual final product is taken 

into account. 

Conclusion. Generally, with all the impediments, 

disease, wars, ecological issues and economic issues, 

longevity and life expectancy is increasing.  
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În articol se reflectă încrederea populaţiei Republicii 

Moldova faţă de diversele tipuri de surse de informare în 

masă, se analizează activitatea mass-mediei în perioada 

electorală, se stabileşte influenţa mass-mediei asupra 

populaţiei şi capacitatea acesteia de a motiva participarea 

electorală. 

In the article is reflected the trust of the population            

in different types of mass information sources, is 

analysed the activity of the mass media in the electoral 

period, is established the influence of mass media on 

the population and its capacity to mobilize the 

electoral participation 

Cuvinte cheie: mass-media, partide politice, campanie 

electorală, participare electorală, tehnologii electorale, 

educaţie civică. 

                                                       

Keywords: mass media, political parties, electoral 
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Introducere. Sursele de informare în masă au                     

devenit o instituţie socială importantă în Republica                 

Moldova. Importanţa acestora rezidă în faptul că ele 

interacţionează cu toate instituţiile sociale majore, au 

capacitatea de a modifica relaţiile dintre diverse                         

grupuri sociale, precum şi dintre indivizi şi influenţează 

asupra procesului creării elitelor politice, al funcţionării 

statului. Implementarea noilor tehnologii informaţionale                   

au generat schimbări profunde în relaţia puterii cu                   

societatea, a contribuit la creşterea influenţei politice a celei 

de a patra puteri în stat, creşterea rolului mass-mediei în 

funcţionarea instituţiilor sociale şi în derularea procesului 

electoral. În timpul campaniilor electorale, este foarte 

important ca mijloacele de informare în masă să-şi găsească 

locul în procesul electoral, influenţând efectiv asupra 

audienţei. Fără susţinerea sferei sociale, întregul sistem 

democratic nu poate funcţiona efectiv. Alegătorii trebuie să 

cunoască, cum activează Parlamentul, Guvernul, să obţină 

informaţii despre deciziile luate, sau cei care nu au încredere 

în liderii pe care i-au ales, îşi pierd încrederea faţă de 

democraţie.                                                 

Introduction. Media sources have become an 

important social institution in Moldova. Their 

importance lies in the fact that they interact with all 

major social institutions, they have the ability to modify 

relationships between various social groups as well as 

between individuals and influence the process of 

creating political elites, the functioning of the state. 

Implementing new information technologies have 

generated profound changes in the relationship between 

government and society, has contributed to increasing 

political influence of the fourth state power, increasing 

the role of the media in the functioning of social 

institutions and the election process. During election 

campaigns, mass media must find their place in the 

electoral process, effectively influencing the audience. 

Without the support of social sphere, the entire 

democratic system cannot function effectively. Voters 

need to know, how activates the Parliament, the 

Government, they must obtain information about the 

decisions taken, because those who do not trust the 

elected leaders lose their confidence in democracy.                                                 

Rolul mass-mediei în procesul politic a început să fie 

studiat în anii ’20-30 ai secolului trecut, când au apărut astfel 

de surse ca radioul, televiziunea, astfel apărând necesitatea 

studierii influenţei acestor surse asupra comportamentului 

populaţiei. Ulterior au apărut două abordări: 

 Conceptul lui Walter Lippman, care menţiona în 

lucrarea sa ”Opinia publică” faptul, că rolul mass-mediei în 

formarea simpatiilor politice ale cetăţenilor este enorm [1]. 

Bernard Cohen a definit termenul influenţei speciale a mass-

mediei, prin care se controlează curentele informaţionale şi 

temele de discuţii publice. El a stabilit legătura dintre 

informaţiile răspândite de către sursele de informare şi 

importanţa socială a acestor probleme pentru audienţă. Acest 

fenomen a fost numit „stabilirea priorităţilor ştirilor”[2]. În 

studiile ulterioare, acest fenomen a fost numit drept „ordine de 

zi”. S. Iyengar şi D. Kinder, în cartea „News that matters: 

The role of mass media in the political process 

began to be studied in the 20s-30's last century, when 

there appeared such sources as radio, television, 

appearing the need to study the influence of these 

sources on peoples’ behavior. Later there were two 

approaches: 

 The concept of Walter Lippman, who stated in 

his "Public opinion" that the role of media in shaping 

political sympathies of citizens is enormous [1].  

Bernard Cohen defined the term special media 

influence, through which the information trends and 

topics of public discussion are controlled. He 

established the link between information disseminated 

by the media and social importance of these issues for 

the audience. This phenomenon has been called "News 

prioritization" [2]. In subsequent studies, this 
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Television and American opinion” menţionează că mulţi 

alegători şi-au format propriile preferinţe bazându-se pe 

informaţiile oferite de programele de ştiri. Autorii consideră 

că mass-media, poate fi obiectivă, dar niciodată nu poate fi 

neutră din punct de vedere politic [3]. 

 Reprezentanţii celei de-a doua abordări                            

(P. Lazarsfeld, J. Clapper ş.a.) consideră, că impactul mass-

mediei asupra audienţei este unul minim, iar sursele oferă o 

informaţie generală cu privire la sfera politicului, neavând 

preferinţe personale faţă de anumiţi candidaţi. P. Lazarsfeld 

consideră, că informaţia transmisă alegătorilor prin sursele de 

informare, doar consolidează preferinţele şi orientările 

existente, care s-au format prin influenţa altor factori, cum ar 

fi: venitul, statutul social şi profesia. În viziunea sa, mass-

media influenţează o mică parte a audienţei, numită „lideri de 

opinie”. Aceşti lideri transmit înţelegerea proprie a situaţiei 

cetăţenilor mai puţin interesaţi de procesul politic [4]. 

J.Clapper menţiona, că mass-media rareori influenţează în 

mod direct şi cedează în această privinţă altor factori sociali, 

precum poziţia socială, apartenenţa faţă de un anumit grup, 

educaţia ş.a. Astfel, sursele de informare în masă nu sunt de 

obicei o metodă necesară sau suficientă de influenţă asupra 

audienţei, ci mai degrabă actorii politici utilizează aceste surse 

ca pe una din alternative.  

Apreciind starea actuală a mass-mediei, putem menţiona 

că în 20 de ani de independenţă, Republica Moldova mai 

continuă să parcurgă calea de la o presă ce promova unanim o 

singură ideologie, supusă complet administraţiei centrale, spre 

o presă independentă, corectă şi imparţială. A apărut presa de 

opoziţie, se creează noi canale de influenţare a maselor, iar 

rolul mass-mediei în societate este într-o permanentă creştere.  

În acelaşi timp, au apărut noi obstacole în dezvoltarea aşa-

numitei „a patra puteri” în stat. Nu încetează tentativele 

guvernărilor de a restrânge libertatea mass-mediei. 

Dependenţa economică a instituţiilor media influenţează 

asupra calităţii informaţiei transmise, contribuie la formarea 

imperiilor informaţionale, care sunt conduse de actori politici 

majori. Liderii politici utilizează instituţiile media dependente 

financiar în propriile scopuri. În acest scop, deseori se 

utilizează publicitatea politică, formarea unei imagini 

impecabile a politicianului, precum şi crearea unei atitudini 

negative faţă de oponenţii acestuia, inclusiv prin utilizarea 

materialelor compromiţătoare.  

Deseori, mass-media denaturează informaţiile sau le 

interpretează în favoarea unui partid politic. Informaţia ajunge 

la alegător, suferind un set de schimbări. Există o multitudine 

de exemple, când sursele de informare în masă se conduc 

exclusiv de factorul economic, încălcând legislaţia electorală. 

În acelaşi timp, dorinţa de a susţine prin diverse căi ilegale un 

anumit concurent, este justificată prin existenţa unor atacuri 

asupra libertăţii de exprimare a instituţiei. 

Influenţa mass-mediei asupra alegătorilor moldoveni este 

ambiguă şi variată. Pentru persoanele, a căror preferinţe 

politice sunt condiţionate de identificarea ideologică sau de 

partid, necesitatea de a consuma informaţie din mass-media nu 

este atât de importantă sau definitorie în sens electoral. 

Aceasta se întâlneşte deseori în rândul populaţiei vârstnice, 

susţinătoare a PCRM, precum şi în rândul tinerilor, a 

susţinătorilor mişcării unioniste şi a partidelor de dreapta (PL, 

phenomenon was called "agenda". S. Iyengar and 

D.Kinder, in „News That Matters: Television and 

American opinion" indicates that many voters have 

made their preferences based on information provided 

by the news. The authors consider that the media can 

be objective, but it can never be politically neutral [3]. 

 Representatives of the second approach                  

(P. Lazarsfeld, J. Clapper, etc.) consider that the impact 

of media on audiences is minimal and sources provide 

general information about the sphere of politics, having 

no personal preference to certain applicants.                        

P. Lazarsfeld considers that the information transmitted 

through sources of information only strengthens 

preferences and existing guidelines, which were 

formed by the influence of other factors such as 

income, social status and occupation. In his view, 

media influence a small audience, called "opinion 

leaders". These leaders transmit their own 

understanding of the situation to people less interested 

in the political process [4]. J.Clapper mentioned that 

media rarely affect directly and yield in this regard to 

other social factors such as social position, belonging 

to a particular group, education, etc. Thus, media 

sources are usually not necessary or sufficient method 

to influence the audience, but rather political actors use 

these sources as one of the alternatives. 

Considering the current state of the media, we can 

mention that in 20 years of independence, Moldova 

continues to walk the path from a press that promote 

unanimously one ideology, completely subjected to 

central government, to an independent, fair and 

impartial press. Appeared opposition press, new 

channels of masses’ influence are created, and the mass 

media role in society is in constant growth. At the same 

time,  new obstacles in the development of so-called 

"fourth power" in the state. Governments do not stop 

theirs attempts to restrict media freedom. The 

economic dependence of the Media affect  the quality 

of information transmitted, contribute to the creation of 

information empires that are run by major political 

actors. Political leaders use the financially dependent 

media for their own purposes. For this purpose, there is 

often used political advertising, creating a flawless 

image of a politician, as well as creating negative 

attitude towards its opponents, including the use 

of compromising materials. 

Quite often the media distorts information or 

interpret them in favor of a political party. Information 

reaching voters suffers a set of changes. There are 

many examples when media sources are guided solely 

by economic factors, violating the electoral law. At the 

same time, the wish to support through various illegal 

means of a special concurrent is justified by the 

existence of attacks on freedom of expression of the 

institution. Moldovan media influence on voters is 

ambiguous and varied. For people whose political 

preferences are conditioned by ideology or party 

identification, the need to consume information from 

the media is not so important or defining in electoral 
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PNL). Există persoane, în special în rândul celor cu studii 

superioare, pentru care programul partidului, faptele concrete 

ale liderului de partid, sunt mai importante decât informaţiile 

din mass-media. Cu toate acestea, cei mai mulţi alegători 

percep mass-media drept canalul principal de obţinere a 

informaţiei cu privire la actorii politici.  

Victoria unui oarecare candidat sau partid, poate fi 

obţinută doar atunci, când acesta este cunoscut de către 

majoritatea alegătorilor. Astfel, scopul principal al 

concurenţilor electorali în perioada alegerilor rezidă în 

promovarea propriei imagini prin intermediul mass media. 

Odată ce majoritatea partidelor din Republica Moldova nu 

dispun de sursele necesare pentru o promovare intensă a 

imaginii prin majoritatea surselor de informare în masă, la 

fiecare scrutin asistăm la faptul, că zeci de partide şi chiar 

blocuri electorale nu pot trece pragul electoral, iar liderii 

acestora nici nu sunt cunoscuţi pentru marea majoritate a 

populaţiei. 

Publicitatea electorală are un rol important în procesul 

electoral. Problema majoră a candidaţilor constă în 

transmiterea propriului mesaj către alegători. Aceasta se 

reflectă şi în structura cheltuielilor partidelor politice şi a 

candidaţilor. Astfel, achitarea spaţiului din ziare şi a timpului 

de emisie la posturile de radio şi TV constituie o parte 

însemnată a cheltuielilor.   

Confom articolului 47(1) din Codul electoral al Republicii 

Moldova, „Cetăţenii Republicii Moldova, partidele şi alte 

organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi 

persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune 

discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale 

ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi 

personale ale candidaţilor, precum şi de a face agitaţie 

electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor cu 

alegătorii prin intermediul mijloacelor de informare în masă, 

prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor 

forme de comunicare” [5]. 

 Partidele politice utilizează următoarele tipuri de surse de 

informare în masă în timpul campaniei electorale: 

a) Presa de tipar:  

 ziarele, revistele, pliantele; 

 panourile publicitare, afişele. 

b) Presa electronică: 

 radioul; 

 televiziunea; 

 internetul. 

Presa trebuie citită, or aceasta presupune un efort 

suplimentar de concentrare al audienţei şi presupune o 

cheltuială în plus pentru fiecare alegător, dacă acesta doreşte 

să primească informaţie electorală într-un volum mai mare şi 

din diverse surse. De asemenea, gradul de influenţare al presei 

scrise asupra alegătorilor este scăzut din cauza tirajelor mici. 

Dacă ne referim la faptul cum reflectă activitatea anumitor 

partide în perioada campaniilor electorale presa scrisă, atunci 

vom menţiona că instituţii mediatice, precum Nezavisimaia 

Moldova, Moldova Suverană,  www.omg.md, au favorizat 

masiv PCRM şi defavorizat AIE, în general, şi partidele 

PLDM şi PL, în particular. Contrar normelor deontologice, 

deseori în materiale a lipsit opinia părţii acuzate, au fost citate 

surse anonime de informaţii şi s-a făcut uz de limbaj 

sense. This is often encountered among older 

populations, supporting the CPRM, and among youth, 

supporters of the unionist movement and right-wing 

parties (LP, NL Party). There are people, especially 

among those with higher education, for which the party 

program, party leader concrete actions are more 

important than the information in the media. However, 

most voters perceive the media as the main channel for 

obtaining information about political actors. 

Victory of a certain candidate or party can only be 

achieved, when he is known by most voters. Thus, the 

main goal of candidates during elections lies in 

promoting theirs own image through the media. Once 

the majority of parties in Moldova do not have the 

necessary resources for promoting the image through 

the most intense media sources, every election we see 

that dozens of parties and electoral blocs cannot even 

pass the threshold and their leaders or are not known to 

most people. Election advertising plays an important 

role in the electoral process. The major problem 

consists of the transmission of the candidates' own 

message to voters. This is reflected in the structure of 

spending of political parties and candidates. Thus, 

payment of newspaper space and air time on radio and 

TV are a significant part of the costs. 

According to Article 47 (1) of the Electoral Code of 

the Republic of Moldova, "Moldova's citizens, parties 

and other social-political organizations, electoral blocs, 

candidates and representatives of the candidates have 

right to have free discussions in all aspects on electoral 

programs of the candidates, political, professional and 

personal qualities of the candidates and make electoral 

propaganda at the meetings, with voters, through mass 

media, by exposing electoral posters or through other 

forms of communication" [5]. 

Political parties use the following types of 

information sources in the electoral campaign: 

a) Printing press: 

 newspapers, magazines, leaflets; 

 billboards, posters. 

b) Broadcast media: 

 radio; 

 television; 

 internet. 

Press should be read, thus it requires extra effort to 

concentrate from the audience and requires additional 

expense for each voter, if he wishes to receive electoral 

information in a greater volume and from various 

sources. Also, the degree of influence of the print media 

on voters is low due to low circulations. If we refer to 

the fact how the press reflects the work of certain parties 

during election campaigns, we will mention that media 

outlets such as Nezavisimaya Moldova, Moldova 

Suverană, www.omg.md, heavily favored CPRM and 

disfavored EIA in general and parties LDP and LP in 

particular. Contrary to the rules of ethic, often lacked the 

point of view of the accused parties, anonymous sources 

of information were cited  and denigrating language and 

personal attacks were used. Meanwhile, other media 
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denigrator şi de atac la persoană. În acelaşi timp, alte instituţii 

mediatice, precum Timpul de dimineaţă, Jurnal de Chişinău, 

AP Moldpres, Cuvântul, Gazeta de Sud, au prezentat PCRM 

preponderent în context negativ, iar AIE – în context pozitiv 

[6]. În acelaşi timp, ziarul cu cel mai mare tiraj din ţară, 

„Komsomolskaia Pravda”, a oferit un spaţiu redus partidelor 

politice şi a reflectat foarte vag campania electorală. 

De asemenea, concurenţii electorali utilizează pe larg 

afişele şi panourile electorale. Luând în consideraţie că în 

cursa electorală din 2010 s-au înscris 40 de concurenţi, pentru 

plasarea afişelor trebuiau să fie alocate spaţii mult mai mari. 

Odată ce aceasta nu a avut loc, afişele erau adesea plasate în 

locuri necuvenite, multe din acestea fiind rupte sau substituite 

cu cele ale unui alt concurent electoral. Pe marginea acestui 

subiect au fost depuse un şir de contestaţii la Comisia 

Electorală Centrală. Aceasta, la rândul ei, a emis avertizări 

partidelor ce încălcau drepturile contracandidaţilor, iar 

Ministerul Afacerilor Interne a întocmit 40 de procese verbale. 

 Odată ce televiziunea este cea mai importantă din sursele 

de informare în masă (83% din respondenţi susţin că privesc 

televizorul în fiecare zi, iar 71% din respondenţi au 

nominalizat-o drept sursa principală pentru propria informare), 

aceasta reprezintă un factor determinant ce influenţează asupra 

rezultatului final al alegerilor. Televiziunea utilizează efectul 

comunicării interpersonale, atunci când apelează la audienţă. 

Telespectatorul, cu toate că ştie despre faptul că în acelaşi 

timp urmăresc postul TV zeci de mii de oameni, totuşi, 

percepe declaraţiile de pe ecran ca fiind adresate direct 

acestuia. O importanţă deosebită o are poziţia posturilor TV 

Moldova 1, Jurnal TV, Publika TV, Prime TV etc. faţă de 

candidaţi, partide şi blocuri politice. Au evoluat în ultimii ani 

tehnologiile televiziunilor în procesul elucidării activităţii 

candidaţilor politici. Campaniile electorale, prin intermediul 

mass-mediei, s-au transformat în spectacole, reportaje 

sportive, cu proprii câştigători, perdanţi şi cu dificultăţile 

intense de luptă.  

Este de menţionat că în ultimii ani, Moldova 1 a renunţat 

la practicile vechi, în care buletinele de ştiri debutau cu 

anumite materiale sau evenimente în care se reflectau 

activităţile partidelor de la putere. Buletinele de ştiri 

debutează, de obicei, cu materiale pe subiecte de importanţă 

socială. De asemenea, se practică reflectarea obiectivă a 

concurenţilor electorali. Cu toate acestea, PCRM a fost 

reflectat mai negativ, dat fiind faptul că multe partide aveau ca 

scop criticarea acestui partid. De asemenea, transmiterea 

multor ştiri ce reflectă activitatea Primului Ministru au 

avantajat PLDM. Pe lângă aceasta, postul public a condus o 

campanie de educaţie electorală a populaţiei. Posturile de 

acoperire naţională Publika TV şi Jurnal TV reflectă 

campaniile electorale destul de activ, iar activitatea 

concurenţilor electorali a fost transmisă fără a prejudicia pe 

cineva sau a favoriza în mod vădit un anumit candidat. Jurnal 

TV a favorizat partidul extraparlamentar „Pentru Neam şi 

Ţară”, oferindu-i timp adiţional de emisie şi invitând foarte 

des în emisiuni liderul partidului, Sergiu Mocanu. De 

asemenea, postul a defavorizat concurentul electoral PCRM.  

În acelaşi timp, postul NIT a efectuat permanent un 

partizanat politic, efectuând exclusiv campanie electorală 

pentru PCRM şi denigrând imaginea partidelor din AIE. Acest 

outlets, such as Timpul de dimineaţă, Jurnal de Chisinau, 

AP Moldpres, Cuvântul, Gazeta de Sud, presented 

CPRM mainly in a negative light, and the EIA - in a 

positive context [6]. Meanwhile, the newspaper with the 

largest circulation in the country, "Komsomolskaya 

Pravda", gave little space to political parties and election 

campaign was reflected very vague. 

Also candidates have extensively used election 

posters and billboards. Considering that in the election 

campaign of 2010 were 40 competitors registered for 

placing posters, there must have been allocated much 

larger spaces. Once this hasn’t occurred, the posters 

were often placed in undue places, many of which were 

torn or replaced with those of other candidates. On this 

subject there have been made a number of complaints to 

the CEC. The commission, in its turn, issued warnings 

infringing counter party, and the Ministry of Internal 

Affairs has drawn 40 protocols. 

Once the television is the most important media 

source (83% of respondents mentioned that they watch 

TV every day, and 71% of respondents named it as the 

primary source for their information), it is a factor that 

influences the final result of the election. Television uses 

the effect of interpersonal communication when 

appealing to the audience. TV viewer, although he 

knows about the fact that he is watching a TV channel 

together with tens of thousands of people still perceive 

the statements as addressed directly to him. Of particular 

importance is the position of TV Moldova 1, Journal TV 

, Publika TV, Prime TV, etc. towards candidates, parties 

and political blocs. Televisions technologies have 

evolved in the process of elucidation of political 

candidates’ activities in recent years.  Election 

campaigns through the media, turned in performances, 

sports reports with their own winners, losers and intense 

combat challenges. 

It should be noted that in recent years, Moldova 1 

abandoned old practices, the news started with some 

materials or events that reflect the activities of parties of 

power. Newscasts usually begin with materials on topics 

of social importance. It is also practiced the objective 

reflection of candidates. However, PCRM was reflected 

more negatively, since many parties aimed at criticizing 

this party. Also, emitting lots of news that reflect the 

activity of the Prime minister have advantaged the 

LDPM. In addition, the public broadcaster has 

conducted a campaign for electoral education of the 

population. The TV stations with national coverage 

actively reflect the electoral campaigns and the 

candidates’ activities were reflected without harming or 

favoring in a clear manner any particular candidate. 

Jurnal TV  have favored the extra-parliamentary party 

“For the People and the Country”, offering additional 

emission time and inviting very often in programs their 

party leader. Also, this post disfavored CPRM. 

Meanwhile, the TV channel NIT  has conducted a 

permanent political partisanship, performing an electoral 

campaign exclusively for CPRM and denigrating the 

image of EIA parties. This post has not complied with 
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post nu a respectat principiul pluralităţii opiniilor, iar 

concurenţii PCRM, imaginea cărora a avut de suferit în 

buletinele de ştiri ale NIT-ului, nu au avut posibilitatea de a 

replica acestor învinuiri. Acest post nu s-a conformat nici 

recomandărilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, 

nici legislaţiei naţionale şi a fost sancţionat în timpul 

campaniei electorale de 3 ori, pentru ca în cele din urmă să-i 

fie retrasă licenţa de emisie.  

Posturile Prime TV şi 2 Plus au făcut partizanat politic 

pentru Partidul Democrat, în special în ultimele săptămâni 

înainte de alegerile din 28 noiembrie. Aceste posturi au mers 

pe calea transmiterii emisiunilor de divertisment, în care erau 

invitaţi membrii Partidului Democrat. Aceste posturi TV, fiind 

afiliate mogulului Vlad Plahotniuc, au difuzat diverse 

reportaje în care se reflectau activităţile acestuia.  

În general, posturile TV au respectat prevederile Codului 

Electoral în ceea ce ţine de oferirea concurenţilor electorali a 

timpului de eter garantat. În acelaşi timp, Comisia Electorală 

Centrală a adjudecat un şir de litigii privind mass-media. 

Contestaţiile cu privire la radiodifuzori erau remise 

Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi iar toate 

contestaţiile cu privire la mass-media şi internet erau 

examinate de către instanţele de judecată. Aici vom menţiona 

că partidele nu întotdeauna doresc să declare cheltuielile reale 

pe care le efectuează în timpul campaniilor electorale. Astfel, 

potrivit informaţiilor Comisiei Electorale Centrale, partidele 

politice nu declară cheltuielile cu privire la întreţinerea staff-

urilor electorale, a celor de transport şi declară desfăşurarea 

manifestaţiilor de promovare a imaginii partidelor (întâlniri, 

concerte) drept activităţi voluntare [7].  

Cu toate că timpul de emisie garantat de către Codul 

Electoral este respectat de către mijloacele de informare în 

masă, partidele cu o finanţare modestă sunt prejudiciate 

atunci, când este vorba despre utilizarea timpului de emisie 

contra plată. Politologul englez Michael Pinto-Duchinsky 

menţionează, că sunt inechitabile acele campanii electorale, în 

cadrul cărora candidaţii şi partidele cu susţinători bogaţi au 

posibilitatea de a utiliza mult mai mulţi bani decât oponenţii 

acestora [8].   

O altă sursă de informare în masă, radioul, permite doar 

audierea informaţiei, iar primirea simbolurilor de către 

audienţă este imposibilă. De aici şi audienţa mai mică, decât 

cea a posturilor TV. Astfel, doar 36% din respondenţi ascultă 

radioul în fiecare zi, iar alţi 14% - de câteva ori pe săptămână. 

O reflectare obiectivă a procesului electoral a fost efectuată de 

către postul de radio Prime FM. Alte posturi de radio au 

devaforizat anumite partide. De exemplu, postul de radio 

Vocea Basarabiei a fost insistent în propagarea ideilor 

anticomuniste, favorizând partidele AIE, iar postul de radio 

„Ploaia de argint” a favorizat PCRM şi a difuzat ştiri cu tentă 

negativă privitor la partidele din AIE. 

Atenţia surselor de informare în masă faţă de posibilii 

candidaţi creşte încă înaintea campaniei electorale. Iar 

partidele politice, dorind să participe la alegeri, fac tot 

posibilul ca să atragă atenţia surselor de informare în masă. 

Mass-media are posibilităţi specifice, comparativ cu alte 

metode de influenţare a electoratului (adunări, întruniri ale 

candidaţilor cu cetăţenii, mitinguri etc.): acestea pot transmite 

materialul de agitaţie în fiecare gospodărie. Aceste materiale 

the principle of opinions’ plurality, and CPRM 

competitors, the image of which suffered in the NIT 

newscasts, were unable to replicate these accusations. 

This post has not complied with any recommendations 

of the Audiovisual Coordinating Council or national 

legislation and was sanctioned 3 times during the 

campaign, their broadcasting license being withdrawn 

later. 

The stations Prime TV and 2 Plus made a political 

partisanship for the Democratic Party, especially in the 

last weeks before the November 28 elections. These 

posts transmitted entertainment programs, in which the 

Democratic Party members were invited. These TV 

stations, being affiliated to Vlad Plahotniuc, issued 

various reports which reflect his activities. 

In general, TV stations have complied with the 

Electoral Code in terms of providing candidates the 

guaranteed air time. Meanwhile, the Central Election 

Commission has awarded a number of disputes 

regarding the media. Complaints about broadcasters 

were sent to the Audiovisual Coordinating Council and 

all disputes relating to the media and the Internet were 

examined by court. Here we mention that the parties do 

not always want to declare real costs they carry during 

election campaigns. According to the CEC information, 

political parties don’t declare expenditures on election 

staffs maintenance, on the transport and declare the 

demonstrations which promote the image of parties 

(meetings, concerts) as voluntary activities [7]. 

Although air time granted by the Election Code is 

respected by the mass media, parties with modest 

funding are prejudiced when it comes to use of paid air 

time. The English political scientist Michael Pinto-

Duchinsky mentions that those are unfair election 

campaigns, where candidates and parties with wealthy 

supporters are able to use a lot more money than their 

opponents [8]. 

Another source of media, the radio, allows only 

hearing information, thus the symbols receiving by the 

audience is impossible. Hence it has a smaller audience 

than the TV stations. Thus, only 36% of respondents 

listen to the radio every day, and another 14% - several 

times a week. An objective reflection of the electoral 

process was conducted by Prime FM radio. Other 

stations have disadvantaged certain parties. For example, 

the radio station Voice of Bessarabia was insistent in 

spreading anticommunist ideas, favoring EIA parties, 

and radio station "Silver Rain" favored CPRM and 

emitted news with negative connotation regarding AEI 

parties. 

Sources of media’s attention to the possible 

candidates increased even before the campaign. And 

political parties who wish to participate in elections are 

doing everything possible to draw attention to media 

sources. Media has specific possibilities compared to 

other methods of influencing the electorate (meetings of 

candidates with citizens, rallies etc.), it can transmit 

propaganda material in every household. These materials 

can be transmitted through various forms of political 
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pot fi transmise prin diverse forme: dezbateri politice, discuţii, 

mese rotunde, conferinţe de presă, interviuri şi filme video 

despre candidaţi sau partide politice. Prin intermediul mass-

mediei, partidele sunt oferite drept marfă pe piaţa politică. În 

acest scop pentru agitaţie sunt angajate companiile de 

publicitate, consultanţi, care studiază piaţa (componenţa, 

poziţia socială, aşteptările alegătorilor), stabilesc măsurile 

necesare promovării mărfii, oferă sfaturi angajatorilor. De 

asemenea, se creează materiale publicitare cu utilizarea 

simbolicii partidelor, materiale video, animaţie, muzică etc., 

această activitate fiind numită marketing politic. 

Rolul mass-mediei în procesul educării cetăţenilor este 

destul de major în perioada campaniilor electorale. Fiind 

întrebaţi despre modul în care obţin informaţii despre 

procedura de votare, 69% din respondenţi au menţionat, că se 

informează în mass-media (vezi Figura 1). 

debates, discussions, roundtables, press                     

conferences, interviews, videos about candidates or 

political parties. Through the media, parties are offered 

as goods on political market. For propaganda purposes 

are employed advertisers, consultants, who are studying 

market (composition, social position, voters' 

expectations), establish the necessary measures to 

promote goods, offer advices to employers. Also there 

are created advertising materials by using party symbols, 

videos, animation, music, etc. This activity is called 

political marketing. 

The role of mass media in public education is quite 

important during election campaigns. When asked about 

how they obtain information about the voting, 69% of 

respondents said that they inform from the media (see 

Figure 1). 

 

 
Fig. 1. În timpul campaniilor electorale, in ce mod obţineţi informaţii despre  procedura de votare?/  

Fig. 1. In which way do you obtain information about voting procedure? 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

Dar percepţia populaţiei faţă de activitatea mijloacelor de 

informare în masă în perioada campaniilor electorale nu este 

univocă. Astfel, în campania electorală din 2010, doar 25% 

din respondenţi considerau că mass-media oferă posibilităţi 

egale tuturor partidelor politice pentru a-şi mediatiza 

platformele electorale, în timp ce 46% erau de părerea că 

unele partide au fost privilegiate (vezi figura 2). Încă o critică 

adusă mijloacelor de informare în masă, este aceea că, 35% 

din respondenţi consideră, că informaţiile despre partidele 

politice sunt incomplete. 

But public perception towards mass media activity 

during election campaigns is not unequivocal. Thus, 

during the campaign of 2010, only 25% of respondents 

felt that the media offer equal opportunity for all 

political parties to publicize electoral platforms, while 

46% were of the opinion that some parties were 

privileged (see Figure 2). Another criticism of mass 

media is that 35% of respondents believe that the 

information about the political parties is                  

incomplete. 
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Fig. 2. Consideraţi că mass-media oferă posibilităţi egale tuturor partidelor politice pentru a-şi mediatiza platformele electorale?/ 

Fig. 2. Do you consider that mass media offer equal possibilities to all the parties to publicize their electoral platforms? 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

Analiza aprecierilor subiective ale importanţei diferitor 

mijloace de informare în masă a demonstrat că, pentru 

populaţie, cea mai importantă sursă de receptare a informaţiei 

o reprezintă, în mod stabil, televiziunea. 61% din respondenţi 

au definit televiziunea drept sursă de informaţie de primă 

importanţă. Pentru alte 17% din respondenţi această sursă de 

informaţie se situează pe locul doi, pentru 5% - pe locul trei. 

Prin urmare, 83% din respondenţi consideră televiziunea drept 

cea mai importantă sursă de informaţie (vezi tabelul 1). În linii 

generale, aproape toată populaţia ţării cel puţin uneori priveşte 

televizorul. Doar 2% din respondenţi nu au privit televizorul 

de mai bine de 3 luni sau n-au fost în stare să dea un răspuns 

cert la întrebare. Mai mult de 9 din 10 locuitori ai ţării privesc 

televizorul cel puţin de câteva ori în săptămână (vezi                

tabelul 2). 

Analysis of subjective assessments of the 

importance of various mass media showed that for the 

population  most important source of information is 

television. 61% of respondents mentioned television as 

a source of information of primary importance.                  

For other 17% of respondents this source of 

information is ranked second, for 5% - the third. 

Therefore, 83% of respondents consider television as 

the most important source of information (see Table 1). 

In general, most of the population watched television at 

least sometimes. Only 2% of respondents didn’t watch 

TV for more than three months or were not able to give 

a clear answer to the question. More than 9 of 10 

residents of the country watch the TV at least a few 

times a week (see Table 2). 

 

Tabelul 1/Table 1 

Care este cea mai importantă sursă pentru informarea Dvs.? (trei răspunsuri)/  

Which is the most important source for your information? (3 answers) 

Sursa 
2009 

Total % 

2009 

Rangul 

2010 

Total % 

2010 

Rangul 

2011 

Total % 

2011 

Rangul 

2012 

Total % 

2012 

Rangul 

Televiziunea/Television 86,6 I 89,0 I 80,3 I 82,7 I 

Radioul/ Radio 48,5 II 50,8 II 42,8 II 44,8 II 

Internetul/Internet 17,9 VI 29,6 IV 35,9 III 39,0 III 

Ziarele, revistele/Papers, magazines 42,5 III 37,7 III 29,9 V 32,4 IV 

Familia mea/My family 33,5 IV 20,5 VI 32,5 IV 29,6 V 

Prietenii, vecinii/Friends, neighbours 29,9 V 28,5 V 29,4 VI 27,5 VI 

Colegii de serviciu/ Colleagues from 

work 
14,2 VII 16,5 VII 17,6 VII 17,3 VII 

Zvonurile/Rumours 10,6 VIII 12,4 VIII 9,3 VIII 9,3 VIII 

Sondajele de opinie/ Oppinion polls 4,5 IX 4,5 IX 5,8 IX 4,7 IX 

Biblioteca / Library 3,8 X 2,2 X 2,4 X 3,0 X 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

O influenţă esenţială asupra frecvenţei apelării la 

televiziune o manifestă nivelul de instruire. Astfel, dintre 

persoanele cu studii medii incomplete privesc televizorul 

zilnic 66%, dintre cele cu studii superioare – 91%. Prin 

urmare, nivelul de instruire sporeşte interesul pentru vizionare 

şi timpul dedicat acestui gen de activitate. Este hotărâtoare şi 

influenţa vârstei. Persoanele tinere şi cele de vârstă medie 

A key influence on the frequency of appealing                  

to television is manifested by education level.                

Thus, among those with incomplete secondary      

education watch TV daily 66%; of the highly educated - 

91%. Therefore, the level of education increases interest 

in watching and time dedicated to this type of activity. 

The influence of age  is also crucial. Young and             
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privesc televizorul aproape cu aceeaşi frecvenţă – 83-90% o 

fac zilnic. Persoanele care depăşesc vârsta de 60 de ani privesc 

televizorul mai rar: doar 65% o fac zilnic. Bărbaţii şi femeile 

privesc televizorul cu aproximativ aceeaşi frecvenţă. Nivelul 

situaţiei materiale influenţează destul de mult asupra 

frecvenţei vizionării televizorului: cu cât acesta este mai înalt, 

cu atât mai mulţi respondenţi din grupul respectiv privesc 

zilnic televizorul. Dintre persoanele cu situaţie materială 

precară privesc televizorul zilnic sau aproape zilnic 76%, 

dintre cele cu situaţie materială medie – 84%, dintre cele cu 

situaţie materială bună – 94%. De aici rezultă că persoanele 

mai înstărite privesc televizorul mai des. Locuitorii oraşelor 

privesc mai des televizorul în comparaţie cu locuitorii zonelor 

rurale. Diferenţa este însă nesemnificativă. 

middle-aged people watch TV almost at the same                

frequency - 83-90% and they do it daily. People under 

the age of 60 watch TV less often: only 65% do it daily. 

Men and women watch TV with about the same 

frequency. Level of financial situation affects a lot the 

TV viewing frequency: the higher it is, the more 

respondents in the group are watching TV every day. 

Within the people with precarious situation watch TV 

daily or almost daily 76%, with the average financial 

situation - 84%; of those with good financial situation - 

94%. This suggests that wealthier people watch TV 

more often. Urban residents watch the TV more often 

compared to rural residents. The difference is 

insignificant. 

 

Tabelul 2/Table 2 

Cât de des Dvs.…?/ How often do you…? 

 

În fiecare zi (6-7 

zile pe săptămână)/ 

Every day (6-7 days 

per week) 

De câteva ori pe 

săptămână/ 

Severely times a 

week 

De câteva 

ori pe 

lună/ 

Severely 

times per 

month 

O dată pe lună 

sau mai rar / 

One time per 

month or more 

rarely 

Niciodată în 

ultimele 3 luni/ 

not even once in 

the last 3 

months 

Citiţi ziare/ Read 

newspapers                  
12,2% 28,0% 25,1% 12,6% 22,1% 

Ascultaţi radioul/ 

Listen to radio  
36,1% 30,6% 12,3% 8,9% 12,1% 

Priviţi TV/ Watch 

TV                    
80,7% 12,1% 3,7% 1,7% 1,9% 

Citiţi cărţi/ Read 

books       
4,2% 10,0% 17,8% 24,8% 43,2% 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

Reieşind din faptul că televiziunea este cel mai important 

mijloc de informare în masă, partidele politice cheltuiesc o 

parte importantă a bugetului prevăzut pentru campania 

electorală anume în scopul publicităţii TV. Astfel, în 

campania electorală din 2010, PLDM a cheltuit 5 milioane de 

lei, PCRM – 1,3 milioane, PL – 1,7 milioane, iar PD – 

aproape 10 milioane de lei. 

Pe locul doi se situează radioul. Această sursă  a fost 

menţionată de 45% din respondenţi (vezi tab. 6). În acest sens, 

adevărul este că, în calitate de sursă de informaţie de primă 

mărime, acesta a fost indicat doar de 4% din respondenţi. În 

esenţă, radioul este important „în al doilea” sau „în al treilea 

rând”. Jumătate din respondenţi (67%) audiază zilnic sau 

aproape zilnic radioul. Doar 12% din respondenţi n-au audiat 

radioul de trei sau mai multe luni (vezi tabelul 7). Pentru 

publicitatea de la radio, partidele politice care au depăşit 

pragul electoral la alegerile parlamentare din 2010 au cheltuit 

sume mai modeste – între 26 mii lei (PL) şi 450 mii lei 

(PLDM).  

Pentru 39% din respondenţi o sursă importantă de 

informaţie s-a dovedit a fi reţeaua Internet (vezi tabelul 6). 

Numărul utilizatorilor reţelei Internet este mult mai mare 

decât în anii precedenţi şi continuă să crească. Internetul 

presupune o relaţie interactivă dintre candidaţi şi alegători, 

spre deosebire de ceea ce pot oferi alte surse de informare în 

masă. Candidaţii, utilizând internetul, trebuie să dea dovadă de 

Given the fact that television is the most important 

means of mass media, political parties spend a 

significant part of their budget for advertising campaign 

specifically for TV. Thus, during the campaign of 2010, 

the LDP has spent 5 million lei, PCRM - 1.3 million, PL 

- 1.7 million and PD - almost 10 million lei. 

Radio is situated on the second place. This source 

was mentioned by 45% of respondents (see tab. 1). In 

this sense, the truth is that as a source of information of 

first class, it was shown by only 4% of respondents. In 

essence, the radio is important, "in the second" or "in the 

third place". Half of respondents (67%) daily or almost 

daily listen the radio. Only 12% of respondents have not 

heard the radio for three or more months (see Tab.2). 

Political parties that have exceeded the threshold in 

parliamentary elections of 2010 have spent more modest 

sources for radio advertising from 26,000 lei (LP) to 450 

thousand lei (LDPM). 

For 39% of respondents an important source of 

information it is Internet (see Table 1). Number of the 

Internet users is much higher than in previous years and 

continues to grow. Internet requires an interactive 

relationship between candidates and voters, as opposed 

to what can supply other media sources. Candidates 

using Internet must demonstrate the ability to interact 

with people. Although the utilization of this source 
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capacitatea de a interacţiona cu oamenii. Cu toate că pentru 

utilizarea acestei surse este necesar calculatorul şi accesul la 

reţeaua internet, precum şi anumite capacităţi de utilizare a 

acestuia, în curând acesta va deveni cea mai importantă sursă 

de informare. Contra-argumentele au existat şi faţă de 

televiziune în anii ‘60 ai secolului trecut. În următorul 

deceniu, când pe arena politică va apărea o altă generaţie, 

internetul va egala, sau va întrece televiziunea în calitate de 

sursă de informare şi va oferi populaţiei noi forme de dialog 

cu politicienii.  În acelaşi timp, internetul are un potenţial 

enorm de consolidare a legăturii cu liderii de opinie, prin 

intermediul cărora se transmite mesajul electoral către 

prietenii, neamurile şi colegii acestora. Câmpul virtual este 

utilizat de majoritatea concurenţilor electorali, activitatea 

cărora este reflectată cu lux de amănunte pe site-uri 

informative precum: unimedia.md; point.md; jurnaltv.md; 

protv.md; publika.md, etc.  

Pe locul al patrulea se situează ziarele, revistele şi alte 

ediţii periodice. Acestea au fost menţionate în calitate de sursă 

de informaţie de primă importanţă de 32% din respondenţi 

(vezi tabelul 6). În această ordine de idei, doar 2% le-au 

menţionat ca fiind importante în primul rând, 19% – 

importante în al doilea rând şi 11% în al treilea rând. Zilnic 

citesc ziare doar 12% din respondenţi, iar cărţi – doar 4%. 

22% din respondenţi n-au citit mai bine de 3 luni ziare, iar 

cărţi – 43% (vezi tabelul 7). Utilizarea presei scrise în 

campania electorală din 2010 a fost, de asemenea, mai puţin 

costisitoare decât timpul de emisie TV, dar mai scumpă, în 

mediu, decât publicitatea la radio. Astfel, PL a cheltuit în 

această direcţie 80 000 lei, PDM – 138 000 lei, PCRM – 230 

000 lei, iar PLDM – 581 000 lei. Mult mai costisitoare a fost 

publicitatea outdoor, în care se include producerea şi 

amplasarea afişelor şi a panourilor electorale. Aici partidele 

parlamentare au cheltuit între 1,3 milioane lei (PDM) şi 3,5 

milioane lei (PLDM).  

Familia a fost indicată în calitate de sursă de informaţie de 

către 30% din respondenţi. Conform datelor calitative 

colectate în interviurile focalizate de grup, această sursă îşi 

păstrează poziţia printre cele mai importante, datorită 

încrederii reciproce a membrilor familiilor, precum şi dorinţei 

de a afla opiniile persoanelor mai informate. În continuare, în 

ordinea răspândirii, urmează prietenii şi vecinii. Această sursă 

a fost menţionată de 27% din respondenţi. Colegii de serviciu 

au fost menţionaţi şi mai rar – 17%. Nu este atât de mic 

numărul respondenţilor, care folosesc zvonurile drept sursă de 

informaţie (9% din respondenţi). În esenţă, potrivit estimărilor 

respondenţilor, această sursă nu furnizează informaţie de 

primă importanţă.  

 În felul acesta, este evident, că mijloacele audiovizuale de 

informare în masă se bucură de o mai mare popularitate în 

rândul populaţiei decât producţia scrisă: ziare şi, mai ales, 

cărţi. Frecvenţa apelării la mijloacele de informare în masă 

diferă în dependenţă de caracteristicile social-demografice ale 

respondenţilor. Utilizarea mijloacelor de informare în masă se 

deosebeşte esenţial în dependenţă de vârstă, nivelul de 

instruire şi situaţia materială a respondentului. Tinerii cu studii 

superioare şi cu o situaţie materială bună utilizează în modul 

cel mai activ mijloacele de informare în masă.  

Totuşi, influenţa mijloacelor de informare în masă au un 

requires a computer and access to internet, and also 

some skills, it will soon become the most important 

source of information. Counter-arguments against 

television existed in the 60s of last century. In the next 

decade, when on the political arena will appear another 

generation Internet will equal or exceed television as a 

source of information and give people new forms of 

dialogue with politicians. At the same time, the Internet 

has enormous potential to strengthen links with opinion 

leaders, through which electoral message to friends, 

colleagues and their relatives is transmitted. Virtual field 

is used by the majority of candidates, the activity of 

which is shown in detail on informative websites such 

as: unimedia.md; point.md; jurnaltv.md; protv.md; 

publika.md, etc. 

In fourth place are situated newspapers, magazines 

and other periodicals. They were mentioned as a source 

of information of primary importance by 32% of 

respondents (see Table 1). In this context, only 2% 

mentioned them as being important "in first row", 19% - 

significant in the second row and 11% in the third row. 

Only 12% of respondents read newspapers daily, and 

books - only 4%. 22% of respondents did not read 

newspapers for more than three months and books - 43% 

(see Table 2). Using print media in the campaign of 

2010 was also less expensive than TV air time, but more 

expensive, on average, than radio advertising. Thus, LP 

spent in this direction 80 000 MDL, DPM 138 000 lei, 

CPRM - 230 thousand, and the LDP - 581 thousand. 

Outdoor advertising, which includes producing and 

placing election posters and billboards, was more 

expensive. In this direction parliamentary parties have 

spent between 1.3 million lei (DPM) and 3.5 million lei 

(LDP). 

Family as a source of information was indicated by 

30% of respondents. According to qualitative data 

gathered within focus group interviews, this source 

maintains its position among the most important because 

of mutual trust between family members and because of 

people desire to learn the opinions of the  more informed 

people. Next, in order of prevalence, are friends and 

neighbors. This source was mentioned by 27% of 

respondents. Colleagues were mentioned less often - 

17%. Number of respondents who use rumors as a 

source of information it is not small at all (9% of 

respondents). In essence, respondents estimated that this 

source does not provide information of prime 

importance. 

Thus, it is clear that audiovisual media outlets enjoy 

greater popularity among the population than written 

production: newspapers and, especially, books. 

Frequency of seeking mass media information varies 

depending on socio-demographic characteristics of 

respondents. Utiliyation of mass media are essentially 

different depending of age, of education level and  of 

financial situation of the respondent. Young people with 

higher education and a better financial situation use 

media resources the most actively. 

However, the influence of mass media is cumulative. 



Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal  

Nr. 1 / 2013 

176 

caracter cumulativ. Influenţa acestora creşte atunci, când sunt 

aplicate în continuu, pe o perioadă îndelungată de timp. 

Oamenii sunt influenţaţi de întregul câmp informaţional, ci nu 

de o sursă unică. Cu cât mai uniforme sunt mesajele obţinute 

de către persoană din diferite surse, cu atât mai eficientă este 

influenţa asupra acestuia. Eficienţa utilizării mijloacelor de 

informare în masă poate fi stabilită prin stabilirea 

randamentului surselor financiare investite şi a voturilor 

valabile primite de către concurenţii electorali. Astfel, la 

alegerile parlamentare din noiembrie 2010, partidele, care au 

depăşit pragul electoral, au avut următoarele costuri ale unui 

vot valabil exprimat: PCRM – 6,4 lei; PLDM – 19,9 lei; PL – 

22,3 lei; PDM – 53,5 lei.  

În ultimii ani se înregistrează unele schimbări pozitive la 

capitolul libertatea presei. Acest fapt se reflectă şi în sondajele 

noastre. Dacă în 2009, 46% din respondenţi considerau că 

populaţia ţării  are acces liber la informaţie într-o măsură 

foarte mare, atunci în 2012 numărul acestora a crescut până la 

61% (vezi figura 3). Schimbarea dată se datorează noilor 

posturi TV apărute şi multitudinii de opinii, care se 

vehiculează în presă. În ultimii 4 ani mass-media a urcat de pe 

locul 5 pe locul 2 în topul încrederii populaţiei în diferite 

instituţii sociale şi politice. N-au îndoială în cuvântul scris 

56% din cei intervievaţi (9% au încredere totală şi 47% - într-

o anumită măsură). 

Their influence will increase when applied continuously 

over a long period of time. People are influenced by the 

entire information stucture, but not by a single source. 

The more uniform messages is received by people from 

different sources, the more effective are their influence. 

The efficiency of utiliyation of mass media can be 

determined by establishing the yield between financial 

resources invested and valid votes received by 

candidates. Thus, at the parliamentary elections of 

November 2010, the parties that exceeded the threshold 

had the following costs of a validly expressed vote: 

CPRM – 6,4 lei, LDPM – 19,9 lei, LP – 22,3 lei, DPM - 

53,5 lei. 

In recent years are recorded some positive changes in 

terms of press freedom. This is reflected in our surveys. 

While in 2009, 46% of respondents believed that  

population has access to information in a large measure, 

then in 2012 their number increased to 61% (see Figure 

3). This change appeared due to new emerging TV and 

multitude of opinions that are circulating in the press. In 

the last 4 years the media has moved up from No. 5 to 

No. 2 among public confidence in various social and 

political institutions. Don’t have doubts in the written 

word 56% of respondents (9% have full confidence and 

47% have confidence to a certain extent). 
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Fig. 3. În ce măsură consideraţi că populaţia Republicii Moldova are acces liber la informaţie?/  

Fig. 3. In which measure do you consider that the Republic of Moldova’s population has a free access to information? 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

Mass-media trebuie să asigure candidaţilor posibilităţi 

egale de prezentare a programului electoral. În caz                    

contrar, participarea alegătorilor la vot se micşorează 

considerabil. Datele privind programele electorale ale 

candidaţilor publicate în ziare nu sunt suficiente, ele                       

reflectă dorinţa candidatului de a schimba lucrurile spre bine, 

dar nu conving cititorul că acesta într-adevăr va reuşi, 

deoarece până acum nu a reuşit nimeni. Pe parcursul 

Media should provide candidates equal opportunities 

for presenting the electoral program. Otherwise, electors 

participation to the vote diminishes considerably. Data 

on candidates' electoral programs published in 

newspapers are not sufficient, they reflect the candidate's 

desire to change things for the better, but do not 

convince the reader that he really can succeed, because 

so far no one has succeeded. During investigations, such 



 ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE / ECONOMY AND SOCIOLOGY   

 

177 

Nr. 1 / 2013 

cercetărilor astfel de îndoieli nu o dată au fost exprimate de 

alegători. 

Dacă ne referim la mesajul electoral aşteptat, atunci vom 

menţiona, că în viziunea respondenţilor, în timpul campaniilor 

electorale, partidele politice trebuie să pună accent pe 

problemele cotidiene ale oamenilor (79%) şi pe soluţii 

economice concrete (67%), iar soluţiile politice, echipa 

partidului, calităţile liderului partidului şi alte aspecte sunt 

pentru ei mai puţin importante.  

Ducând cont de faptul că majoritatea populaţiei se 

informează în procesul electoral din mass-media, prezintă 

interes perceperea corectitudinii campaniei electorale. Astfel, 

în ultimul an a scăzut considerabil percepţia pozitivă a 

alegerilor, cu toate că, în 2010 şi în 2011, se înregistrau 

creşteri la acest capitol (vezi diagrama 4). 

doubts were expressed by the voters not at once. 

When referring to the expected electoral message, 

we will mention that in the opinion of respondents, 

during election campaigns, political parties need to focus 

on everyday problems of the people (79%) and specific 

economic solutions (67%), but the political solutions, the 

party team, the party leader’s qualities and other aspects 

are less important to them. 

Taking into account the fact that most people in the 

electoral process are informed by the media, it is 

interesting to find the perception of the campaign’s 

correctness. Thus, in the last year the positive perception 

of the elections has considerably decreased, although in 

2010 and 2011 there were increases in this area (see 

Figure 4). 
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Fig. 4. Credeţi că alegerile în Republica Moldova sunt libere şi corecte?/  

Fig. 4. Do you think that the elections in the Republic of Moldova are free and fair? 

Sursa/Source: Elaborat de autor  / Elaborated by the author. 

 

Fiind întrebaţi despre motivele din cauza cărora nu obţin 

informaţii suficiente despre partidele politice, respondenţii, cel 

mai des, opinează că informaţiile despre partidele politice 

emise prin mijloacele de informare în masă sunt incomplete 

(32,8%), nu sunt elucidate mecanismele de realizare a 

platformelor electorale de către candidaţi (27,0%), iar 24% au 

menţionat că sunt ocupaţi cu alte probleme. Nu au obţinut o 

informaţie suficientă privind mediatizarea campaniei 

electorale, în primul rând, acele persoane, care au pretenţii 

faţă de mass-media. Formează un număr mare şi cei care nu 

au fost interesaţi de acest subiect. Fiecare al doilea intervievat 

(51%) consideră că este nevoie să se organizeze cursuri de 

educaţie civică pentru alegători. Aproximativ 1/5 dintre 

chestionaţi (21%) consideră că nu este nevoie de aceste                    

cursuri. Necesitatea organizării unor astfel de studii este                 

susţinută nu numai de alegătorii activi, dar şi de majoritatea                         

celor, care nu vor participa la alegeri, precum şi de                   

reprezentanţii majorităţii grupurilor sociale. Practica,                             

însă, ne demonstrează că, susţinerea unanimă a unei iniţiative 

oarecare, exprimată în sondajele sociologice, nu înseamnă şi 

participarea activă a populaţiei la realizarea acesteia. 

When asked about the reasons why they do not get 

enough information about political parties, respondents 

most often mention that information about political 

parties issued by mass media are incomplete (32.8%), 

there are not elucidated mechanisms for electoral 

platforms by candidates (27.0%), and 24% said they are 

busy with other issues. Primarily those who have claims 

against the media mentioned that they did not receive 

sufficient information on campaign coverage (32,8%). 

Those who were not interested in this topic also form a 

big part (10,1%). Every second interviewed (51%) 

believes that we need to organize civic education classes 

to electorate. About one fifth of respondents (21%) 

believe that there is a need for these courses. The need to 

organize such studies is supported not only by active 

voters, but also by the majority of those who will not 

participate in elections, and by the representatives of 

most social groups. Practice proves that the unanimous 

support of certain initiatives expressed in opinion polls, 

does not mean the active participation of the population 

in their realization. 
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Concluzii. Rezultatele studiului confirmă, că sursa 

principală de informare despre viitoarele alegeri                   

parlamentare este televiziunea, fiind urmată de radio, internet, 

ziare/reviste şi familie. În acelaşi timp, respondenţii susţin că 

mass-media, în campaniile electorale, nu oferă nivelul necesar 

de informaţii obiective şi depline despre candidaţi, nu oferă 

posibilităţi egale tuturor concurenţilor electorali să-şi expună 

platformele şi programele electorale şi practică partizanatul 

politic. 

Conclusions. The results of the study confirm that the 

main source of information about the upcoming 

parliamentary elections is television, followed by radio, 

internet, newspapers / magazines and family. Also the 

respondents argue that the media in election campaigns do 

not provide the necessary level of full and objective 

information about candidates, do not provide equal 

opportunities for all candidates to present their platforms 

and electoral programs and practice political partisanship. 
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la monografia dnei Olga BUZU, dr. în economie, conf. univ.  

„Стоимостная оценка недвижимого имущества: понятия, реальность, перспективы” 

 

Evaluarea bunurilor imobile ca activitate profesionistă independentă a apărut în Republica Moldova relativ nu 

demult. Ea este relativ nouă şi pentru ţările cu economie de piaţă dezvoltată. Numeroasele teorii ale valorii, apariţia noilor 

categorii de gândire şi opinii vorbesc despre actualitatea lucrării. Criza economică ce a afectat economia multor ţări, a arătat 

necesitatea dezvoltării noţiunilor de bază, atitudinilor şi metodelor de evaluare a economiei neuniforme şi pieţei instabile. 

Monografia „Стоимостная оценка недвижимого имущества: понятия, реальность, перспективы” este о lucrare 

bine venită, aşa cum va contribui la dezvoltarea teoriei evaluării bunurilor imobile în condiţiile noi de piaţă. Lucrarea este 

alcătuită din 4 capitole, bibliografie şi anexe. 

In primul capitol sunt prezentate bazele teoretice şi conceptuale ale evaluării bunurilor imobile în condiţiile pieţei 

imperfecte, principi şi abordări de evaluare a bunurilor imobile, ţinând cont de paradigma nouă – economia cunoştinţelor. 

În capitolul 2 sunt descrişi priorităţile de bază de dezvoltare a activităţii de evaluare a bunurilor imobile la nivelul 

internaţional: modificarea rolului statului în reglementarea activităţii de evaluare, experienţa internaţională în domeniul 

elaborării standardelor de evaluare a patrimoniului. O atenţie deosebită se acordă evaluării bunurilor imobile în scopul 

impozitării în diferite ţări. 

În capitolul 3 este prezentată o analiza amplă a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova, 

inclusiv bazei normative şi juridice ale activităţii de evaluare, pieţei serviciilor de evaluare, noului sistem de evaluare a 

bunurilor imobile în scopul impozitării. 

În capitolul 4 sunt prezentate propuneri privind dezvoltarea în continuare a bazei legislative şi normative a activităţii 

de evaluare, căile de reformare a acestei activităţi, elaborat conceptul de reevaluare a bunurilor imobile în scopul 

impozitării. De asemenea, în monografia este cercetată problema de determinare a eficienţei economice şi sociale a 

activităţii de evaluare a bunurilor imobile. In acest context, autorul propune determinarea efectului sinergetic şi eficienţei 

sinergetice a evaluării bunurilor imobile în scopul impozitării în componenţa cadastrului multifuncţional a bunurilor 

imobile. 

Lucrarea prezentată este actuală, reprezintă interes ştiinţific şi practic specialişti din domeniul evaluării bunurilor 

imobile, economiei, cadastrului, serviciilor fiscale, pentru cadre didactice, doctoranzi din domeniile respective. 

Recomandăm să fie acceptată pentru editare. 

 

Vladimir GUTU,  

doctor habilitat în sociologie, profesor universitar, 

Consultant al Direcţiei Îmbunătăţiri funciare şi fond funciar 

 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare 
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RECENZIE 

la monografia dnei Olga BUZU, dr. în economie, conf. univ. 

 „Стоимостная оценка недвижимого имущества: понятия, реальность, перспективы” 

 

În monografie sunt analizate problemele actuale ale formării şi dezvoltării evaluării bunurilor imobile ca un 

domeniu nou de activitate profesională, care au apărut în Republica Moldova şi alte ţări din CSI relativ recent – la 

mijlocul  anilor '90 ai secolului trecut. Privatizarea şi deetatizarea proprietăţii, restructurarea întreprinderilor individuale 

şi a ramurilor întregi  ale economiei,  desfăşurate cu ritmuri rapizi, necesită determinarea valorii reale a bunurilor 

imobile, formarea bazei legislative, normative şi metodologice a activităţii de evaluare. Într-o mare măsură, la 

dezvoltarea evaluării bunurilor imobile a contribuit dezvoltarea pieţei bunurilor imobile, crearea bazei de date privind 

sistemului unitar de teren şi informaţii pentru înregistrarea bunurilor imobile şi a deţinătorilor lor legali – Cadastrul 

bunurilor imobile. 

În prezent, deşi fundamentele organizaţionale şi metodologice ale activităţii de evaluare a bunurilor imobile sunt 

suficient de bine elaborate şi fixate în documentele juridice şi de reglementare, se produce, totuşi, regândirea multor 

concepte, conştientizarea specificului de dezvoltarea a acestei activităţi în condiţiile de  schimbare a paradigmei, 

trecerea la o economie bazată de inovaţii. 

Monografia, expusă recenzării, se evidenţiază nu doar prin subiectele relevante şi actuale, dar, de asemenea, prin 

beneficiile substanţiale. Aceasta reprezintă una dintre primele versiuni/încercări autohtone originale  ale sistemului,  

care se bazează pe elaborările inovaţionale mondiale teoretice şi pe experienţă bogată internă şi externă de descoperire 

a evaluării valorii ca o categorie complexă în creştere în unitatea aspectelor sale juridice, metodologice şi instituţionale. 

Analizând evaluarea bunurilor imobile la nivel mezo, autorul prezintă caracteristici convingătoare ale specificului 

acestei activităţi în condiţiile dezvoltării pieţei bunurilor imobile şi a infrastructurii acesteia. 

O trăsătură a monografiei este faptul că autorul nu acceptă atitudinea idealistă faţă de valoarea de pia ţă a bunurilor 

imobile, caracteristică pentru majoritatea cercetărilor autohtone şi străine. „Activitatea miraculoasă” a economiei de 

piaţă, concepţia despre "omul raţional" ideal, despre "echilibrul de piaţă" constituie, în opinia autorului, doar una din 

etapele de dezvoltare a ştiinţei economice. Lucrarea încearcă să privească principalele concepte ale teoriei de evaluare a 

valorii – cheltuielile, valoarea şi preţurile prin prisma economiei neechilibrate.  

Noutatea ştiinţifică a cercetării este examinarea conceptului de „valoare” în contextul evaluării valorii, a 

interdependenţei şi diferenţelor principalelor categorii ale teoriei de evaluare pe pieţele echilibrate şi neechilibrate. 

De asemenea, autorul determină prioritatea utilizării anumitor metode de evaluare a valorii la diferite etape ale ciclului de 

viaţă al pieţei bunurilor imobile, care constituie o abordare nouă în cadrul studiului acestei probleme. 

Analizând priorităţile de dezvoltare ale activităţii de evaluare, ca fiind una dintre cele mai importante, autorul 

evidenţiază evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării, care deţin atât importanţă teoretică, cât şi practică. Cercetările 

pe parcursul a mai multor ani şi activitatea practică în sistemul cadastral al bunurilor  imobile i-au permis autorului să-şi 

aducă aportul la dezvoltarea metodologiei de evaluare a bunurilor imobile în scopuri impozitării, să elaboreze sistemul de 

principii al impunerii fiscale, să reflecte pe deplin etapele procesului de evaluare şi să propună măsuri de îmbunătăţire cu 

caracter metodologic şi organizatoric. 

Contribuţia ştiinţifică a autorului constă şi în identificarea efectelor complexe sociale şi economice, ce ţin de 

perfecţionarea şi dezvoltarea estimarea valorii bunurilor la nivelul întreprinderii, ramurii şi a economiei în ansamblu, 

elaborarea modelului de determinare a efectului sinergetic pentru societate a cadastrului bunurilor imobile şi a cadastrului 

fiscal. 

Printre rezultatele studiului cu valoare practică, este necesar să menţionăm conceptul de reevaluare a bunurilor imobile 

în scopul impozitării. Conceptul expus de reevaluare a impozitării este foarte actuală, iar implementarea lui în condiţiile 

actuale, fără îndoială, va contribui la majorarea eficienţei noului sistem de impozitare a bunurilor imobile şi la asigurarea 

dezvoltării durabile a economiei în ansamblu. 

În concluzie, trebuie să menţionăm încă o dată faptul, că monografia recenzată este pregătită la un nivel profesionist 

înalt şi răspunde la multe probleme din teoria şi practica de evaluare a valorii. 

Monografia este recomandată spre publicare. 

 

GRIBINCEA Alexandru, 

doctor habilitat în economie, profesor universitar, 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova 
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la monografia „Managementul reformărilor în sectorul agrar al Republicii Moldova” 

elaborată de Natalia MOCANU, doctor, conferenţiar universitar  
 

Evaluarea stării actuale şi nivelului de dezvoltare a spaţiului rural în perioada de postprivatizare, efectuată prin 

prisma analizei factoriale, permite concluzionarea lipsei progreselor semnificative, iar pe unele poziţii, chiar, starea de criză 

adâncă şi de lungă durată a acestui sector. 

Ca o calificare de „alarmă”, trebuie să fie apreciat faptul lipsei aproximativ a 430 de mii de locuri de muncă în 

spaţiul rural, numărul respectiv al oamenilor tineri fiind nevoit să plece din acest spaţiu în căutarea locurilor de ocupaţie, 

creând aşa numita „alarmă gastarbaiterilor”, pentru ţările Eurasiei Centrale şi de Vest, precum şi pentru diferite regiuni ale 

Federaţiei Ruse şi ale altor ţări de pe continentul European. Cu toate că la ziua de astăzi aceste „remitenţe” contribuie la 

soluţionarea unor probleme curente de ordin financiar, inclusiv la acoperirea deficitului enorm al comerţului exterior, în 

plan strategic, de perspectivă, exportul stihiinic al forţei de muncă devalorizează sistemul economic naţional, provoacă 

apariţia mai multor fenomene socio-economice negative, inclusiv şi a celui de depopularizare în ritmuri exagerat de înalte a 

satelor moldoveneşti şi a spaţiului rural în întregime. 

Procesul de reformare radicală a relaţiilor de proprietate şi a celor de producţie în spaţiul rural al Republicii Moldova 

a fost lansat şi e aplicare în perioada de globalizare intensivă a tuturor genurilor de activitate economică în plan mondial. 

Alături de micşorarea permanentă a contribuţiei spaţiului rural la formarea PIB-ului ţării în toată perioada analizată 

au loc modificări nedorite ale structurii de producţie în acest spaţiu. Se are în vedere micşorarea permanentă a ponderii 

produselor, în primul rând, produselor-marfă şi creşterea concomitentă a serviciilor, prestate în spaţiul rural. 

Calculul cel mai accentuat în ce priveşte dezvoltarea socială a satului moldovenesc la etapa de post privatizare îl 

constituie depopularizarea în ritmuri alarmante a spaţiului rural. Sunt evidenţiate tendinţele negative (de descreştere) în 

ambele variante de existenţă a lor, adică – descreştere prin raportul negativ dintre naştere şi mortalitate, precum şi 

descreştere prin prevalarea excesivă a numărului emigranţilor asupra numărului imigranţilor.  

Componentele principale ale procesului de reformare a relaţiilor economice le constituie, în opinia autorului, 

procedurile de asociere (cooperare) pe orizontală şi integrare pe verticală a tuturor verigilor existente sau din nou create ale 

lanţurilor valorice respective. 

În rezultatul reformelor nereuşite şi nefinalizate în sectorul agrar volumele de producţie agricolă s-au micşorat 

aproape de două ori în comparaţie cu perioada înainte de reformare. 

Sistemele existente de ajutor financiar din partea statului, practicate sub forma de: subvenţiile agricultorilor şi 

transferurile băneşti de la bugetul de stat practic nu influenţează în mod pozitiv asupra situaţiei în cauză. O direcţie unică, 

lipsită de alternativă, privind depăşirea situaţiei de criză adâncă şi de lungă durată a spaţiului rural, după concluzia autorului, 

o constituie crearea Programelor Naţionale (de Stat) de dezvoltare a lanţurilor valorice. Integrarea pe verticală sub formă de 

creare a holdingurilor agro-alimentare asigură posibilităţi echivalente de reproducere lărgită a tuturor factorilor de producţie 

pe întreg lanţul valoric de mişcare a mărfii. 

În lucrare sunt 5 capitole, expuse pe 197 de pagini, iar materialul informaţional este reflectat în 50 de tabele, 41 de 

figuri, lucrarea conţine 157 surse bibliografice. 

În capitolul I „Economia rurală a Republicii Moldova la etapa iniţială de post privatizare” este analizată evaluarea 

stării actuale şi nivelului de dezvoltare a spaţiului rural în perioada de post privatizare, contribuţia sectorului agrar în 

dezvoltarea economică a spaţiului rural, activităţile economice neagricole în spaţiul rural al Republicii Moldova. 

În capitolul II „Aspectele teoretice privind restructurarea economiilor în curs de tranziţie” este expus managementul 

proceselor de restructurare a economiilor rurale la etapa de post privatizare, formarea mecanismelor şi instrumentelor 

adecvate de gospodărire de piaţă, rolul statului şi organizaţiilor internaţionale privind restructurarea economiilor rurale în 

curs de tranziţie, riscurile privind activitatea economică în spaţiul rural la etapa de post privatizare. 

În capitolul III „Dezvoltarea socială a satului în baza aprofundării reformelor economice” include: dezvoltarea 

socială a satului moldovenesc la etapa iniţială de post privatizare, cooperarea şi asocierea producătorilor rurali, integrarea 

agriculturii cu alte ramuri ale economiei naţionale, componenţa şi structura principalelor fragmente de piaţă în spaţiul rural. 

În capitolul IV „Evaluarea consecinţelor reformării sectorului agro-industrial în baza relaţiilor noi de producere şi de 

proprietate” sunt redate aspectele retrospective ale proceselor de asociere şi integrare în cadrul complexului agroindustrial 

autohton, rolul organelor de administrare publică privind dezvoltarea businessului rural, asigurarea securităţii alimentare a 

ţării şi dezvoltarea potenţialului de export prin aplicarea managementului adecvat al riscurilor. 

Capitolul V „Direcţiile principale de restructurare a agriculturii şi a economiei rurale” descrie abordările metodologice 

privind modelarea sistemelor integrate de restructurare a activităţii economice în spaţiul rural, structurile organizatorice integrate 

de producţie şi de comercializare a produselor agro-alimentare, formarea structurilor clasteriale de producţie şi de comercializare a 

produselor agro-alimentare, direcţiile şi forme principale de restructurare a sectorului agrar şi a economiei rurale. 

Consider că conţinutul monografiei corespunde cerinţelor în vigoare şi recomand monografia spre editare. 
 

Pavel  MOVILEANU, 

doctor habilitat în economie, profesor universitar,  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova   
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la monografia „Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar” 

elaborată de doctor habilitat, profesor universitar Petru ŢURCANU,  

doctor, conferenţiar universitar Natalia MOCANU, doctor Anatolie SPIVACENCO 

 

Schimbările, ce au avut loc în ultimii ani, demonstrează existenţa unui progres în sfera majorării investiţiilor şi 

sporirii relative a eficienţei economice a sectorului agrar. Această tendinţă nu poartă, însă, un caracter stabil. Majoritatea 

indicatorilor ce caracterizează dezvoltarea sectorului agrar sunt în descreştere. 

Asupra cercetării economice influenţează presiunea problemelor cu caracter social, politic şi demografic, rezolvarea 

cărora va contribui la atingerea unui nivel înalt şi stabil de creştere economică în viitor. 

În Republica Moldova, efectuarea studiilor şi cercetărilor destinate problemei tendinţelor restructurării, dezvoltării şi 

creşterii economice în perioada de trecere spre economia de piaţă n-au fost întreprinse. 

Alături de concentrarea tot mai accentuată a împuternicirilor (şi capacităţilor de luare a deciziilor) în cadrul 

structurilor integraţioniste regionale şi/sau globale tot mai evidentă devine tendinţa creşterii rolului şi importanţei organelor 

de administrare publică locală privind ritmuri de dezvoltare a localităţilor respective. 

Lucrarea cuprinde patru capitole, conţinutul este expus pe 218 pagini, iar materialul informaţional este reflectat în  

tabele, scheme, figuri şi desene, lucrarea conţine o listă vastă de surse bibliografice. 

Capitol I studiază managementul proceselor de restructurare a economiilor rurale la etapa iniţială, formarea 

mecanismelor şi instrumentelor adecvate de gospodărire de piaţă, rolul statului şi organizaţiilor internaţionale privind 

restructurarea economiilor rurale în curs de tranziţie, riscuri privind activitatea economică în spaţiul rural la etapa 

postprivatizaţională, activitatea de autoorganizare a producătorilor agricoli la etapa de postprivatizare, direcţiile principale 

de restructurare a agriculturii şi economiei rurale în întregime. 

Capitolul II cuprinde bazele teoretice ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică care cuprinde: conceptul 

strategic ale tendinţelor de dezvoltare şi creştere economică, sarcinile, fazele şi factorii creşterii economice. Totodată, sunt 

relativate factorii, condiţiile creşterii economice şi particularităţile crizelor economice în agricultură. 

Capitolul III include particularităţile agriculturii şi specificul relaţiilor agrare, modul de apreciere a nivelului de 

dezvoltare şi creştere economică, dezvoltarea şi creşterea economică ale economiei naţionale, tendinţele de creştere şi 

măsurarea performanţei economice în agricultură. 

Capitolul IV este consacrat direcţiilor eficientizării dezvoltării şi creşterii economice în agricultura naţională, unde 

sunt studiate problemele utilizării resurselor materiale şi argumentarea normativelor creşterii economice, dirijării cu 

creşterea economică în sectorul agrar şi propunerea unor modele de relevare a rezervelor sporirii eficienţei creşterii 

economice 

Consider că monografia dată corespunde cerinţelor în vigoare şi o recomand spre editare. 

 

Alexandru STRATAN,  

doctor habilitat în economie,   

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică                                     
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CERINŢE 

 de prezentare a articolelor ştiinţifice  

spre publicare în revista „Economie şi Sociologie” 

 

În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii, la prezentarea articolelor spre 

editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii: 

Conţinutul articolului trebuie să corespundă unui nivel ştiinţific înalt al revistei ştiinţifice de categoria „B” a 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Articolul trebuie să deţină caracter original şi să conţină o noutate determinată. 

Formulele teoretice trebuie confirmate prin calculări practice. Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast 

de cititori ai revistei. Obligatoriu, în articol trebuie indicată distincţia dintre viziunea autorului sau rezultatele obţinute 

de cele anterior publicate. 

Articolele se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două luni până la editare, pe suport electronic 

şi tipărite în limba română şi, respectiv, în limba engleză. Textul va fi tipărit pe o singură parte. Tabelele, 

diagramele şi figurile se prezintă într-o variantă unică, cu textul respectiv în ambele limbi, separate prin bară. 

Structura articolului: 

1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 14 pt, centrat); 

2. Autorul articolului (Prenumele Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia); 

3. Recenzent (Prenumele Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia); 

4. Rezumat (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 300 de semne, în limba română şi engleză); 

5. Cuvinte cheie; 

6. Introducere; 

7. Conţinutul de bază; 

8. Concluzii; 

9. Referinţe bibliografice. 

Textul va fi scris cu: 

 caractere – Times New Roman; 14 pt; interval – 1,5; Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, 

bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. 

 lucrarea va conţine maxim 8 pagini A4. 

 Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate 

elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după 

necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element). Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La 

includerea în lucrare a elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul de editare a revistei.  

Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, 

editură, an, pagini – Times New Roman, 12, Alignment left). Bibliografia va conţine până la 8 referinţe bibliografice. 

În text se vor indica trimiteri bibliografice (de ex., [5]).  

Articolele tipărite (în 2 exemplare) se semnează de către autor şi se fixează data. De asemenea, autorul semnează pe 

fiecare din exemplarele de control (ro, en) declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre 

editare: 

 

Notă: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică, fără tentă de plagiere. 

Data prezentării: _________________ 

Semnătura:_________________ 

 

La exemplarul de control se anexează recenzia. Autorul, la prima prezentare a articolului, de asemenea, semnează 

că a făcut cunoştinţă cu cerinţele de prezentare a articolului spre publicare. 

Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu gradul ştiinţific de doctor 

habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. De la doctoranzi se cere suplimentar recenzia conducătorului 

ştiinţific. Obligatoriu, în recenzie trebuie să fie evaluate, în afară de momentele pozitive, neajunsurile, care, până la a 

doua prezentare, trebuie să fie cercetate şi modificate de către autorul articolului.  

Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru lucrare. Decizia privind 

publicarea sau excluderea articolului în/din numărul revistei se ia la şedinţa colegiului redacţional. Colegiul 

redacţional nu duce discuţii cu autorul articolului exclus şi are dreptul să nu cerceteze articolele care nu sunt prezentate 

conform cerinţelor de prezentare. 

Manuscrisul articolului nu se restituie. Într-un număr al revistei, de regulă, se publică doar un articol al unui autor 

sau coautor.  

 

Colegiul redacţional al revistei „Economie şi Sociologie”, 2013 
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Bun de tipar: 28.03.2013. Tirajul 100 ex. 

Coli de tipar 11,96. Coli editoriale 23,70. Com. 10. 

Complexul-Editorial al IEFS, 2013 

 


