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Abstract: The last decade has been marked by a series of events which ought to 

facilitate the foreign trade of the Republic of Moldova. The most important are considered to be 

the R. Moldova’s accession to WTO and the preferential trade regimes that Moldova are 

benefiting from the main trading partners. But, despite this, the external trade growth trend in 

this period was determined rather by an accelerated growth in imports than that in exports. In 

this context a question appears “why in condition of free access in the main export markets for 

the majority of products, our exports remain so small?”  
 

Indicatorii particulari ai utilizării mijloacelor fixe 
 

 Creşterea fabricării producţiei, micşorarea costului şi creşterea rentabilităţii 

firmei, în mare parte, depinde de potenţialul ei tehnic şi gradul ei de utilizare. 

Indicatorii utilizării tipurilor separate de utilaj sunt numiţi particulari, acestea pot fi 

unite în trei grupe [1, p. 128-131]: 

 Indicatorii utilizării extensive a mijloacelor fixe, care reflectă nivelul lor de 

utilizare conform timpului; 

 Indicatorii utilizării intensive a mijloacelor fixe, care reflectă nivelul lor de 

utilizare conform capacităţii (productivitate); 

 Indicii utilizării integrale a mijloacelor fixe, care iau în consideraţie influenţa 

totală a tuturor factorilor – atât extensivi cît şi intensivi. 

La primul grup de indicatori se referă: coeficientul de utilizare extensivă a 

maşinilor, coeficientul de schimb, coeficientul de încărcare, coeficientul regimului de 

schimb a mijloacelor tehnice. 

Coeficientul de utilizare extensivă a mijloacelor tehnice (kext) se determină 

prin relaţia cantităţii de facto a numărului de ore de muncă a utilajului şi numărul de 

ore de funcţionare conform planului: 

         
pl

f

ext
t

t
k  ,                             (1) 

unde: tf şi tpl – timpul de lucru a maşinii de facto şi conform planului. 
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O importanţă mai mare printre indicii particulari a utilizării extensive o are 

coeficientul de schimb al lucrului, care se determină ca raportul sumei schimburilor 

maşinilor pe parcursul zilei la numărul total de maşini: 
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 ,                     (2) 

unde: N – numărul tipului dat de maşini; 

           n – numărul schimburilor lucrate de tipul dat de maşini. 

Mărirea coeficientului de schimb a lucrului este o sursă importantă de creştere 

a volumului de producere a producţiei şi majorarea eficienţei de utilizare a mijloacelor 

fixe. 

Coeficientul de încărcare,  de asemenea, se caracterizează prin utilizarea 

maşinilor în timp şi se stabileşte pentru tot parcul de maşini. În practică, coeficientul de 

încărcare, de obicei, este admis ca egal mărimii coeficientului de schimb, micşorat de 

două ori (în cazul lucrului – în două schimburi) şi de trei ori (în regim de lucru – în trei 

schimburi). 

Coeficientul regimului de schimb a maşinilor se determină prin împărţirea 

coeficientului de schimb obţinut în această perioadă la durata schimbului stabilit. 

Totuşi, având indicatori înalţi de utilizare a maşinilor conform timpului, acesta 

poate funcţiona în regim de gol şi nu poate, în acest timp, produce producţie sau 

funcţionând să producă producţie necalitativă sau rebutată. După cum observăm, 

indicatorii utilizării extensive a mijloacelor tehnice nu permit formarea concluziei 

despre eficienţa utilizării mijloacelor fixe. 

De aceea, este necesar ca indicatorii utilizării extensivă să fie completaţi de 

indicatorii utilizării intensive, cel mai important dintre care este coeficientul utilizării 

intensive a maşinilor. Acesta se determină prin relaţia dintre productivitatea reală a 

maşinii date la productivitatea ei normativă (tehnic motivată). 

La cea de a treia grupă de indicatori ai utilizării tipurilor separate de maşini se 

referă coeficientul de utilizare integrală a utilajului, care se calculează ca produsul 

coeficientului utilizării intensive şi extensive. Acest complex caracterizează 

exploatarea utilajului conform timpului de producere (capacităţii). Este cert faptul, că 

valoarea acestui indice este mereu mai mică decât coeficienţii determinanţilor, 

deoarece acesta ia în consideraţie, concomitent, neajunsurile atât a utilizării extensive, 

cît şi a celei intensive a utilajului [2,p.51-55]. 
 

Indicatorii generalizatori ai eficienţei utilizării mijloacelor fixe  
 

Aplicarea indicilor particulari (naturali) oferă o imagine despre nivelul de 

valorificare, cu toate că unei grupe de fonduri foarte importante (maşini şi utilaje), dar 

numai separat de fiecare tip de tehnică şi doar o parte din mijloacele de producere de 

bază. De aceea, de rând cu aceşti indici de valorificare a eficienţei  utilizării întregii 

totalităţi de mijloace fixe a firmei, sunt necesari indicii generalizatori, care trebuie să 

fie bazaţi pe principiul comparării producţiei produse (a tuturor tipurilor şi denumirilor 

ei) cu întreaga totalitate de fonduri fixe, utilizate în producere. Astfel de indici sunt 
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coeficienţii de valorificare a potenţialului productiv, a rentabilităţii capitalului, a 

consumului de fonduri a producţiei, rentabilitatea capitalului fix [3,p.123-128]. 

Coeficientul de utilizare a potenţialului productiv a firmei se determină prin 

relaţia volumului producţiei produsă (planificată, de facto) la mărimea potenţialului 

productiv. Acest indicator caracterizează nivelul de utilizare a părţii active a 

mijloacelor fixe, conform căreia se determină capacitatea de producţie şi potenţialul 

productiv al firmei. După cum observăm, coeficientul dat poate fi considerat doar 

condiţional, indicator general de utilizare a mijloacelor, deoarece el nu ia în 

consideraţie partea pasivă a mijloacelor fixe. 

Indicele generalizator, cel mai important al eficienţei valorificării întregului 

volum al mijloacelor de producere principale ale firmei, este randamentul mijloacelor 

fixe, care ne arată câtă producţie a fost produsă (globală, marfă sau netă) în calcul la un 

leu a valorii medii anuale a mijloacelor fixe şi se calculează după formula: 

R = 
medV

Q
                              (3) 

unde: R – randamentul mijloacelor fixe, lei/lei; 

          Q – volumul de producţie produs, lei; 

     Vmed – valoarea medie anuală a mijloacelor fixe, lei. 

După cum observăm, există câteva metode de calcul a randamentului mijloacelor 

fixe. Cea mai practicată metodă este  metoda calculării conform producţiei globale, care 

constă în raportarea valorii producţiei globale şi valorii medii anuale a mijloacelor fixe. 

Amintim, că, de obicei, valoarea medie anuală a mijloacelor fixe se calculează ca media 

cronologică a valorii iniţiale. Totuşi, această metodă (ca şi metoda conform producţiei-

marfă) nu ia în consideraţie influenţa consumurilor materiale, adică a consumurilor firmei 

pentru achiziţionarea materialelor gata, a materiei prime şi a altor mijloace, pe care firma 

nu le produce, ci le consumă în formă gata şi care, artificial, măresc indicatorii 

randamentului. 

Metoda de calcul al randamentului conform producţiei nete permite excluderea 

influenţei modificării cotei producţiei achiziţionate şi semifabricatelor. Totuşi, necătând la 

aspectele pozitive a acestei metode, acesta, de asemenea, ca şi metoda de calcul conform 

producţiei globale, nu reflectă exact nivelul de utilizare a mijloacelor fixe. Faptul constă în 

aceea, că valoarea iniţială medie anuală a mijloacelor fixe deja include în sine costul 

mijloacelor fixe amortizate, adică a maşinilor care au funcţionat parţial, a utilajului, 

clădirilor ş.a. 

De aceea, mai precisă este metoda de calcul al randamentului mijloacelor fixe 

conform valorii de bilanţ al mijloacelor fixe, care ia în consideraţie partea „incomplet 

uzată” a valorii mijloacelor fixe. Astfel, mult mai corectă este metoda de calcul al 

randamentului mijloacelor fixe, care reflectă influenţa reală a mijloacelor fixe asupra 

rezultatelor activităţii economice a firmei şi care se determină prin relaţia: 

R = 
b

n

V

Q
                                    (4) 

unde: Qn – volumul producţiei nete, lei; 

           Vb – valoarea de bilanţ medie anuală a mijloacelor fixe, lei. 
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Dacă indicatorul randamentului mijloacelor fixe constituie, de exemplu, 0,16 

lei/c, atunci aceasta înseamnă că pentru un leu a valorii mijloacelor fixe se creează 16 

bani de producţie netă. 

Majorarea randamentului mijloacelor fixe constituie problema de bază a firmei 

în perioada de tranziţie. În condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice creşterea 

considerabilă a randamentul mijloacelor fixe este complicată de schimbarea rapidă a 

mijloacelor tehnice, fapt care necesită o mărire a investiţiilor de capital. În afară de 

aceasta, creşterea investiţiilor de capital este legată de necesitatea efectuării măsurilor 

de protecţie a mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ş.a. Deficitul de mijloace 

de finanţare, care sunt necesare pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea economiei 

republicii, constituie problema de bază a istoriei economiei contemporane. 

Totuşi, creşterea randamentului mijloacelor fixe poate fi obţinută fără a efectua 

investiţii mari. Vom enumăra factorii interni de sporire a eficienţei utilizării 

mijloacelor fixe: majorarea coeficientului de schimb a funcţionării maşinilor a 

utilajului şi altor mijloace tehnice, micşorarea inactivităţii şi funcţionarea tehnicii în 

mers gol, accelerarea capacităţilor nou introduse, mărirea calificării şi disciplinei 

executive a muncitorilor, care deservesc mijloacele, sporirea productivităţii maşinilor 

şi utilajului în rezultatul unei reutilări tehnice relativ ieftine, reconstruire şi 

modernizare şi alte rezerve. 

Randamentul mijloacelor fixe este mărimea directă a nivelului de utilizare a 

mijloacelor fixe. Pe larg se utilizează indicatorul generalizator, care este invers 

randamentului mijloacelor fixe, capacitatea mijloacelor fixe,  care se calculează ca 

raportul dintre valoarea mijloacelor fixe la volumul de producţie, după formula: 

C  = 
Q

Vmed                       (5) 

unde: C  – capacitatea mijloacelor fixe, lei/lei; 

      Vmed – valoarea medie anuală a mijloacelor fixe, lei; 

           Q – volumul producţiei, lei. 

Acest indicator reflectă necesitatea firmei în mijloace fixe pentru o unitate de 

valoare a producţiei. Dacă volumul producţiei, produse într-o perioadă de perspectivă, 

nu se modifică, atunci nu este nevoie de a mări mijloacele fixe, trebuie doar 

perfecţionarea acestora, adică trebuie de înlocuit utilajul învechit cu unul nou, mult mai 

eficient. La creşterea volumului de producţie în viitor trebuie de determinat creşterea 

ulterioară a necesităţii în mijloace fixe în baza indicatorului capacităţii mijloacelor de 

producţie. 

În literatura economică se desemnează şi indicatorul de utilizare a mijloacelor 

fixe ca capacitatea de amortizare, care se determină după formula: 

 

Ca = 
Q

А
                    (6) 

unde: Ca – capacitatea de amortizare, lei; 

 А – suma totală de amortizare (suma uzurii anuale a mijloacelor), lei. 
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Noi am analizat indicatorii generalizatori de utilizare a mijloacelor fixe – 

randamentul mijloacelor fixe, capacitatea mijloacelor fixe şi capacitatea de amortizare. 

Neajunsul comun al acestor indicatori, necătând la diversitatea metodelor de calcul al 

randamentului şi importanţa practică, este abordarea generală în momentul determinării 

acestora. Randamentul mijloacelor fixe sporit poate fi obţinut şi la producerea 

producţiei globale nerentabile, adică la calcularea indicatorilor menţionaţi ai eficienţei 

utilizării mijloacelor fixe nu se ia în calcul costul producţiei obţinute. 

Un indicator lipsit de acest neajuns este rentabilitatea mijloacelor fixe. El se 

determină ca raportul dintre profitul firmei la valoarea medie anuală a mijloacelor fixe: 

   

,100
med

k

med

k
V

P
sauR

V

P
R  %                     (7) 

 

unde: Rk – coeficientul (nivelul) rentabilităţii mijloacelor fixe, (lei sau %); 

   P – profitul brut sau net anual al firmei pentru un an, lei; 

          Vmed – valoarea medie anuală a mijloacelor fixe, lei. 

 

În primul caz, acest indicator se numeşte coeficientul rentabilităţii, în al doilea caz 

– nivelul rentabilităţii mijloacelor fixe. Dacă nivelul rentabilităţii mijloacelor fixe este 

18% (sau coeficientul rentabilităţii mijloacelor fixe 0,18), atunci aceasta înseamnă, că 

pentru un leu din valoarea iniţială medie anuală (sau de bilanţ) a mijloacelor fixe  revin 18 

bani profit. 
 

Indicatorii eficienţei utilizării clădirilor şi edificiilor 
 

Clădirile şi edificiile creează condiţii generale de producţie, care, însă, după 

destinaţia funcţională a acestora se deosebesc considerabil. Criteriul principal de 

estimare a utilizării acestora – păstrarea producţiei, în mod intact sau integral, cu 

consumuri minime la producerea şi păstrarea acestora [4, p. 94-96]. 

Utilizarea încăperilor de producţie caracterizează gradul de încărcare al 

suprafeţelor de producţie existente. 

Suprafaţa de producţie a construcţiilor şi încăperilor (sere, pepiniere, magazii, 

depozite, puncte de purificare şi uscare etc.) – suprafaţa totală utilă sau volumul, 

utilizat nemijlocit pentru obiective determinate: de producere şi păstrare a producţiei. 

Nivelul utilizării încăperilor din magazii şi depozite depinde de cantitatea producţiei şi 

rezervelor, destinate pentru păstrare, precum şi durata de păstrare pe parcursul anului. 

Utilizarea edificiilor pentru producerea producţiei caracterizează coeficientul 

de ocupare, iar încăperile pentru prelucrarea până la fine a producţiei – coeficientul 

capacităţii, care se determină conform formulei: 

К c = Qp : Qm,                                    (8) 

unde: Кc – coeficientul capacităţii; 

         Qp – cantitatea producţiei prelucrată pe an (q, t); 

         Qm – cantitatea producţiei prelucrată la capacitatea maximă de încărcare (q,t). 
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Utilizarea depozitelor şi magaziilor se caracterizează cu ajutorul coeficientului 

ocupării volumului clădirilor, ce se determină conform formulelor: 

Коз =Vиз : Vоз;  Коо = Vио  : Vоо;  Коф = Vиф : Vоф;  Коу = Vиу : Vоу; 

unde:  Vиз,Vио,Vиф,Vиу – volumul clădirii ocupat de producţie (m
3
);  

          Vоз,Vоо,Vоф,Vоу – volumul total al clădirii destinat păstrării producţiei (m
3
). 

Utilizarea încăperilor, destinate pentru păstrarea valorilor materiale, este 

caracterizată cu ajutorul coeficientului de ocupare al suprafeţelor cu valori materiale la 

suprafaţa totală a încăperii, se calculează conform formulei: 

КÎM = ÎSМ : ÎST,                                    (9) 

unde: КÎM – coeficientul utilizării încăperii depozitare pentru materiale; 

          Î SМ – suprafaţa ocupată cu valori materiale, m
2
;  

          ÎST – suprafaţa totală a clădirii atribuită păstrării valorilor materiale, m
2
. 

Utilizarea încăperilor pentru animale (grajduri de vaci, viţei, porci, oi, cai etc.) 

este caracterizată prin coeficientul utilizării încăperii pentru animale, care se determină 

conform formulei: 

                                     КÎA = КA : КNL,                               (10) 

unde: КÎA – coeficientul utilizării încăperilor pentru animale care caracterizează   

încărcarea fermelor; 

            КA – numărul de animale în fermă, capete; 

           КNL – numărul de locuri-animale. 
 

Indicatorii utilizării parcului de tractoare 
 

Tractoarele reprezintă baza energetică a agriculturii şi a altor ramuri. În 

condiţiile actuale, rolul hotărâtor în mecanizarea producţiei îi revine dezvoltării tehnicii 

şi tehnologilor [4, p. 96-99]. 

Principalul criteriu pentru estimarea utilizării tractoarelor – oportunitatea, calitatea 

lucrărilor agricole şi de transportare executate cu consumuri minime lа 1 hectar 

convenţional sau 1 tonă-kilometru. 

Indicatorii utilizării tractoarelor sunt următorii: 

1. Productivitatea unui tractor, în mediu, pe an, o zi şi un schimb, se determină 

conform formulelor: 

;
Т

о

К

P
Pa    ;

МZ

Pa
Pz    ;

МS

Pa
Ps                         (11) 

unde: Pa, Pz, Ps – productivitatea pe an, o zi, un schimb, hа conv. lа 1 tractor mediu anual 

convenţional sau fizic; 

                      Ps – productivitatea totală pe an a tractoarelor, hа conv.; 

                    КТ – numărul tractoarelor (convenţionale sau fizice), unit.; 

                    МZ – numărul de maşinо-zile lucrate pe an, unit.; 

                    МS – numărul de maşinо-schimburi lucrate pe an, unit. 
 

2. Numărul de maşinо-zile şi maşinо-schimburi lucrate pe an de un tractor, 

determinat ca produsul numărului de tractoare şi numărului de maşinо-zile şi maşinо-

schimburi lucrate pe an de acestea: 
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МZ = КТ · Z  şi МS = КТ ·S,                          (12) 

unde: Z şi S  - respectiv  numărul de zile şi schimburi pe an lucrate de un tractor 

(convenţional sau fizic), unit. 
 

3. Coeficientul regimului de schimb se determină conform formulei: 

МS

МZ
Кs  ,                                            (13) 

unde: КS – coeficientul regimului de schimb. 
 

4. Durata medie de lucru a unui tractor pe zi se determină conform formulei: 

Dz = Кz · 8h,                                  (14) 

unde: DZ – durata de lucru a unui tractor pe zi. 
 

5. Coeficientul utilizării fondului anual de timp se determină conform formulei: 

FA

МZ
К ft  ,                                      (15) 

unde: Кft – coeficientul utilizării fondului anual de timp; 

FA – numărul de zile pe an fără cele de odihnă şi sărbători. 
 

6. Consumurile pentru întreţinerea parcului de tractoare, calculate la 1 hа conv., 

se determină conform formulei: 

A

T
MA

P

C
C  ,                                       (16) 

 

unde: CMА – consumurile pentru întreţinerea tractoarelor, a maşinilor agricole şi a utilajelor 

calculate la 1 hа conv.; 

          CT – consumurile totale pentru întreţinerea tractoarelor, maşinilor agricole şi 

utilajelor, lei. 
 

7. Consumul carburanţilor de facto şi conform normei, se determină conform 

formulelor:   

A

TF
CF

P

C
C  ;     

A

TN
CN

P

C
C  ,                       (17) 

unde: CCF – consumul carburanţilor la 1 hа conv. de teren arabil de facto şi conform 

normei, kg; 

CTF şi CTN – consumul total al carburanţilor pentru volumul total de lucru îndeplinit de 

facto şi conform normei, kg. 
 

8. Producerea producţiei fitotehnice lа 1 leu al costului mediu anual al 

tractoarelor, al maşinilor agricole şi al utilajelor se determină ca raportul producţiei 

fitotehnice la 1 leu al costului mediu anual al tractoarelor, al maşinilor agricole şi al 

utilajelor. 
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9. Productivitatea muncii mecanizatorilor se determină ca raportul producţiei 

fitotehnice la numărul mediu anual al mecanizatorilor. 

 Indicatorii generalizatori pentru selectarea agregatului maşină-tractor sunt 

productivitatea şi consumurile acestuia lа 1 hectar convenţional. 
 

Indicatorii utilizării combinelor de recoltat cereale şi a altor combine  
 

Utilizarea combinelor de recoltat cereale şi a altor combine cu productivitate 

înaltă constituie condiţie importantă de recoltare cu succes a culturilor agricole şi, într-

o măsură semnificativă, eficienţa fitotehniei în ansamblu [4, p. 99-100]. 

Principalele criteriile de estimare a utilizării combinelor – oportunitatea şi 

calitatea executării lucrărilor de recoltare cu consumuri minime, precum şi reducerea 

pierderilor producţiei agricole în perioada de recoltare. 

Indicatorii utilizării combinelor de recoltat cereale şi a altor combine sunt 

următorii: 

1. Productivitatea combinei pe perioada de recoltare (sezon, zi, schimb) se 

determină conform formulelor: 

PR = 
C

CR

К

P
;  PZ = 

МZ

PCR ; PH = 
МS

PCR ,               (18) 

unde: PR – productivitatea combinei pe perioada de recoltare (sezon), hа fizice; 

        CRP  – productivitatea totală a combinei pe perioada de recoltare (sezon), hа 

fizice; 

         КC  –  numărul combinelor, unit.; 

   PZ, PS  – productivitatea combinei, respectiv, pe o zi, schimb, fizice hа; 

МZ, МS – numărul de maşino-zile, maşino-schimburi, respectiv lucrate de o combină.  
 

2. Treieratul cerealelor (obţinerea producţiei) lа o combină fizică se 

determină conform formulei: 

TCC = 
C

CT

К

T
,                                    (19) 

unde: TCC – treieratul cerealelor (ieşirea producţiei) lа o combină fizică, t; 

          CTT  –  treieratul total al cerealelor (ieşirea producţiei), t. 

 

3. Durata de recoltare se determină ca raportul numărului de maşino-zile, 

lucrate de combine, în mediu pe sezon. 
 

4. Consumul carburanţilor lа 1 hectar fizic al suprafeţei recoltate, kg. 
 

5. Consumurile lа 1 hа lucrări de recoltare, lei. 

Aceşti indicatori se calculează pentru o combină fizică, în mediu pe sezon, care 

se determină ca produsul numărului de combine de unele mărci stabilite lа numărul de 

zile a aflării acestora în gospodărie în perioada de recoltare şi împărţirii sumei obţinute 

lа durata sezonului de recoltare. 
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Indicatorii de bază ce caracterizează lucrul combinelor sunt: productivitatea 

medie pe sezon a unei combine şi consumurile lа 1 hа de suprafaţă recoltată. 
 

Indicatorii utilizării camioanelor 
 

Camioanele în Republica Moldova sunt genul principal de transport. Acestea 

îndeplinesc cca 80% din toată transportarea mărfurilor. Transportul de camioane 

posedă o capacitate înaltă de manevrare, ceea ce este foarte important în agricultură. 

Сu sporirea nivelului de intensificare a producţiei, sporeşte traficul de mărfuri [4, p. 

102-104]. 

Principalele criterii pentru estimarea lucrului camioanelor – oportunitatea 

executării transportării, precum şi integritatea producţiei şi materialelor transportate, 

reducerea pierderilor acestora la transportare şi consumuri minime lа o unitate de 

lucrări executate. 

Indicatorii de bază ai utilizării camioanelor sunt următorii: 

1. Coeficientul valabilităţii tehnice: 

G

GRG
VT

АZ

АZАZ
К


 ,                            (20) 

unde: КVT  – coeficientul valabilităţii tehnice al transportului; 

   GАZ  şi GRАZ  – numărul de аutomobilo-zile de aflare a transportului în gospodărie şi 

reparaţie, unit. 
 

2. Coeficientul utilizării parcului auto în lucru: 

G

L
L

АZ

АZ
К  ,                                    (21) 

unde: КL – coeficientul utilizării parcului auto în lucru; 

    АZG – numărul de аutomobilo-zile de aflare a transportului în lucru şi gospodărie, unit. 

3. Coeficientul utilizării timpului de lucru: 

D

Z
TL

АO

АO
К  ,                                  (22) 

unde: КTL – coeficientul utilizării timpului de lucru; 

      АOD – numărul de automobilo-ore de aflare a transportului în mişcare şi la dispoziţie, 

unit. 
 

4. Coeficientul utilizării parcursului: 

T

M
P

P

P
К  ,                                       (23) 

unde: КP – coeficientul utilizării parcursului; 

PM  şi TP  – parcursul automobilelor cu mărfuri şi total, mii km. 
 

5. Coeficientul utilizării tonajului: 
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L

L

T

RА
UT

АZ

АТZ

P

TMTM
К :


 ,                     (24) 

unde: KUT – coeficientul utilizării tonajului; 

 TMА şi TMR – executarea lucrărilor cu transportul şi remorcile auto, mii t km; 

        TP  – parcursul automobilelor total, mii km; 

    АТZL – аutomobilo-tonо-zi în lucru, mii; 

      АZL – аutomobilo-tonо în lucru, mii; 
 

6. Durata medie de lucru a automobilului pe zi: 

L

D
АM

АA

АA
D  ,                                  (25) 

unde: DАM – durata medie de lucru a automobilului pe zi, h; 

    АAD – durata de aflare a automobilului la dispoziţie, h; 

    АAL – durata de aflare a automobilului în lucru, h. 
 

7. Parcursul mediu în zi al automobilului: 

D

T
M

АA

P
P  ,                                   (26) 

unde: PM – parcursul mediu în zi al automobilului, mii km; 

        TP  – parcursul total al automobilului, mii km; 

      АAD – durata de aflare a automobilului la dispoziţie, zile. 
 

8. Viteza medie tehnică a automobilului: 

M

T
T

АA

P
V  ,                                  (27) 

unde: VТ – viteza medie tehnică a automobilului,  km/h; 

       TP   – parcursul total al automobilului, mii km; 

     АAM – durata de aflare a automobilului în mişcare, h. 

 

9. Viteza medie de exploatare a automobilului: 

D

T
E

АA

P
V  ,                                  (28) 

unde: VE – viteza medie de exploatare a automobilului,  km/h; 

         TP  – parcursul total al automobilului, mii km; 

        АAD – durata de aflare a automobilului la dispoziţie, h. 
 

10.  Distanţa medie de transportare a mărfurilor: 

А

А
M

T

TM
D  ,                                  (29) 

unde: DM – distanţa medie de transportare a mărfurilor, mii km; 
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        TMА – lucrări executate de automobile, mii t km; 

           TА – mărfuri transportate, mii t; 
 

11.  Productivitatea  lа 1 tonaj mediu anual: 

PТ = (MА : АТZG) : 365 şi PТКМ = (MА : АТZG) : 365,      (30) 

unde: PТ – productivitatea 

 lа 1 tonaj mediu anual, t; 

    PТКМ – productivitatea lа 1 tonaj mediu anual, tone-km. 
 

12.  Costul a 10 t-km: 

А

ТКМ
TM

C
S  ,                                 (31) 

unde: STKM – costul unei tone-km lucrări de transportare, lei; 

               C – consumurile de transportare a mărfurilor, mii lei; 

          TMА – lucrări executate de automobile, mii tone-km. 

Indicatorii generalizatori ai nivelului utilizării camioanelor sunt volumul 

mărfurilor transportate în tonо-kilometri (productivitatea) lа 1 аutomobil şi costul al 1 

tone-km. 
 

Indicatorii utilizării animalelor productive ale turmei de bază 
 

 Criteriul principal de estimare a utilizării animalelor productive ale turmei de 

bază  – nivelul productivităţii acestora cu consumuri minime de muncă vie,  nutreţuri şi 

consumuri materiale şi financiare la o unitate de producţie conform varietăţii 

animalelor [4, p. 108]. 

La indicatorii utilizării turmei de bază a vitelor mari cornute de lapte se 

referă: cantitatea de lapte muls anual şi numărul de fătări la o vacă medie anuale, 

consumurile de muncă vie, consumul de nutreţ lа 1 q de lapte, durata utilizării vacilor 

de lapte (ani); a scroafelor de prăsilă: numărul şi costul unei fătări la 1 scroafă de 

prăsilă în mediu pe an, consumurile de muncă vie, consumul de nutreţ lа 1 scroafă de 

prăsilă pe an, durata utilizării scroafei de prăsilă (ani); a оilor de fătat: cantitatea de 

lână tunsă de lа 1 оaie pe an, numărul şi costul unei fătări de lа 1 oaie în mediu pe an, 

consumurile de muncă vie şi consumul de nutreţ lа 1 оaie de fătat pe an, durata 

utilizării oilor de fătat (ani). 

Indicatorii utilizării altor animale ale turmei de bază şi productive sunt similari 

cu cei nominalizaţi anterior. 

Principalele grupe de factori, care determină nivelul utilizării turmei 

productive a animalelor, sunt: numărul, structura, componenţa pe rasă, vârstă şi 

productivitatea animalelor; asigurarea cu nutreţ, nivelul de hrană şi metoda de 

întreţinere a animalelor; asigurarea animalelor cu încăperi şi nivelul complex de 

mecanizare în zootehnie, calitatea şi costul producţiei obţinute, păstrarea numărului de 

capete a animalelor. 
 

Indicatorii utilizării plantaţiilor multianuale productive 
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Criteriul principal de estimare a utilizării plantaţiilor multianuale productive 

constituie nivelul productivităţii acestora cu consumuri minime de muncă vie şi resurse  

materiale şi financiare la o unitate de suprafaţă conform varietăţilor de plantaţii [4, p. 

108-109]. 

Indicatorii utilizării plantaţiilor multianuale productive sunt: productivitatea, 

costul de producţie al 1q fructe, valoarea consumurilor de muncă vie lа 1 q, durata 

utilizării plantaţiilor multianuale. 

Principalele grupe de factori, care determină nivelul utilizării plantaţiilor 

multianuale productive, sunt: mărimea şi structura suprafeţelor însămânţate, componenţa 

pe soiuri şi productivitate; cantitatea şi calitatea îngrăşămintelor încorporate; nivelul 

mecanizării complexe; formele organizării muncii, efectivul şi calificarea lucrătorilor, 

experienţa de lucru a acestora; comportarea către obligaţiile lor, sistemul de remunerare a 

muncii şi premiere pentru cantitatea, calitatea şi costul producţiei obţinute, integritatea 

plantaţiilor multianuale. 
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