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macromediul în care activează, întreprinderea modernă
manifestă un anumit comportament, ce se concretizează
în delimitarea direcţiilor strategice şi a modalităţilor
practice de înfăptuire a acestora, şi se reflectă în
conţinutul politicii de marketing a întreprinderii.

Deciziile privind alegerea canalelor de distribuţie
pentru întreprinderile agroalimentare în condiţiile
globalizării pieţelor de desfacere sunt influenţate în
primul rând de conjunctura pieţelor externe. Valorificarea
de către întreprinderi a unei conjuncturi favorabile
impune găsirea canalului care asigură cel mai rapid
transfer al mărfii, câştigarea sau păstrarea unei anumite
poziţii pe piaţă.

Intensificarea relaţiilor de schimb ale firmei date  cu
consumatorii externi şi a majorării cantităţii de producţie
se datorează creşterii şi diversificării cererii de consum a
populaţiei. Semnificaţia marketingului în sistemul de
distribuţie este de a cerceta  şi cunoaşte realităţile pieţei
interne şi externe şi de a găsi posibilităţi sigure de
distribuţie a produselor urmărind dubla satisfacţie: şi a
consumatorului, dar şi a producătorului.

activates, the modern enterprise chooses a certain behavior,
or attitude that is reflected in delimiting the strategic
directions and practical methods of implementing them, and
also reflected in the content of the enterprise marketing
policy.

The decisions concerning the choice of distribution
channels for the agri-food enterprises in the globalization
conditions of sale markets are mostly influenced by
external market situation. When the enterprises benefit
from certain favorable circumstances, they choose the
channel that provides the fastest transfer of goods and
ensures the gain or maintenance of a certain position on the
market.

The development of exchange relations of this enterprise
with external customers and an increase in production
quantity is due to the increase and diversification of
population consumption demand. The importance of
marketing in the distribution system consists in investigating
and understanding internal and external market realities and
finding reliable possibilities for products distribution aiming
at satisfying both the consumer and producer.
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Dezvoltarea rapidă a proceselor de globalizare este
caracterizată, în primul rând, de liberalizarea relaţiilor
economice dintre ţări, eliminarea barierelor din calea
fluxului de mărfuri, a capitalului disponibil şi a forţei de
muncă. Scopul acestui articol este de a analiza condiţiile
de ordin legal, economic şi organizatoric ale
potenţialului de export de produse agroalimentare al
Republicii Moldova.
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The rapid development of globalization processes is
primarily characterized by a liberalization of economic
relations between countries, removing of the barriers
that stand in the front of the flow of goods, available
capital and labor force. The purpose of this article is to
examine the conditions of legal, economic and
organizational potential of export of agri-food products
from Moldova.
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Un pas important pentru Republica Moldova în direcţia
integrării în sistemul relaţiilor economice mondiale a fost
aderarea, în anul 2001, la Organizaţia Mondială a Comerţului.
Acest eveniment are consecinţe cu caracter dublu. Pe de o parte,
calitatea de membru al OMC, în condiţiile utilizării eficiente a
mecanismelor acesteia, deschide ţării noi oportunităţi de

The Republic of Moldova’s joining of the World Trade
Organization in 2001 represented a very important step in
the country’s integration into the world economic relations
system. If provided mechanisms are used efficiently, WTO
membership will open many possibilities for the country to
use new markets quicker, increase its export potential and
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valorificare mai activă a pieţelor noi, de creştere a potenţialului
de export şi de aplicare a măsurilor de protecţie contra
concurenţei neloiale, oferind, totodată, siguranţă suplimentară
investitorilor străini prin menţinerea regimului comercial
liberalizat. Pe de altă parte, se intensifică concurenţa pe piaţa
internă, complicând, în special, lucrul producătorilor autohtoni
şi, în primul rând, al celor, care nu dispun de resursele
financiare, intelectuale şi tehnologice, necesare pentru
producerea mărfurilor competitive. Iată de ce, actualmente, una
dintre cele mai mari tentaţii pentru Republica Moldova este
gestiunea influenţei procesului de globalizare, prin elaborarea şi
adoptarea setului corespunzător de politici, astfel încât ţara să
beneficieze de oportunităţile create de globalizare,
minimizând costurile inevitabile ale acestui proces. În acest
context, participarea efectivă şi echitabilă la negocieri
multilaterale ar însemna continuarea liberalizării regimului de
comerţ exterior cu eliminarea concomitentă a distorsiunilor
interne, inclusiv, prin creşterea flexibilităţii măsurilor de suport
aplicate. Aceste fenomene au un impact major asupra sectorului
agricol, extrem de sensibil la modificările structurale în
desfăşurare.

Timp de o perioadă îndelungată, sectorul agricol al
Moldovei a operat într-un regim centralizat,
izolând întreprinderile agricole de relaţiile economiei de
piaţă şi impunând obiective centralizate în locul
preferinţelor şi cerinţelor pieţei. Actualmente, creşterea
capacităţii de export agricol, înlăturarea impedimentelor formale
şi neformale în dezvoltarea potenţialului de comerţ reprezintă
necesităţi stringente ale dezvoltării echitabile a sectorului
agricol.

Multidimensionalitatea sarcinii de creştere a potenţialului
de export agricol al Republicii Moldova impune necesitatea –
la nivel de stat, regional şi local – de a depune eforturi în
direcţia mai multor factori (figura 1), şi anume:

1) problematica generală a climatului economic, în
condiţiile vulnerabilităţii înalte a ţării la/faţă de oscilaţiile
fluxurilor economice internaţionale;

2) ineficienţa utilizării capacităţilor de producere în
agricultură şi necesitatea reorientării de la metodele extensive de
utilizare a activelor la cele intensive;

3) lipsa investiţiilor, în general, şi, în special, lipsa
“investiţiilor calitative” în sectorul agricol. Prin “calitatea
investiţilor” se subînţelege efectul sinergetic al practicilor
manageriale noi, al strategiilor de marketing şi know-how, ce
complementează tehnologic injectarea investiţiilor, inclusiv,
“prestanţa“ internaţională a ţării;

4) aspectele ce ţin de cadrul legal şi suportul instituţional,
inclusiv, tergiversarea procesului de implementare a
standardelor internaţionale (piaţa UE fiind extrem de sensibilă la
aspectele privind calitatea şi inofensivitatea produselor
importate).

5) aplicarea instrumentelor specifice de stimulare a
exportului – fonduri de asigurare, de creditare a exporturilor, de
garantare a creditelor, de asigurare a riscurilor agricole, a
businessului cooperativelor etc.;

6) aplicarea unui arsenal modern de mijloace şi tehnologii
de gestionare a activelor gospodăriilor ţărăneşti, diseminate prin
asistenţă continuă, schimb de experienţă etc. [1].

apply measures of protection against unfair competition,
while simultaneously offering an additional certainty to
foreign investors through maintenance of a liberalized trade
regime. However, competition in the domestic market will
increase significantly, thus making the activity of local
producers more difficult - especially those who do not have
financial, intellectual and technological resources necessary
to produce competitive goods. For this very reason, one of
the major  temptation for the Republic of Moldova today is
to insure proper administration of the globalization process
impact through the development and adoption of a
corresponding package of policies, which will maximize
the opportunities created by the globalization process,
while minimizing the inevitable costs associated with
this process. In this context, efficient and equitable
participation in multilateral negotiations would mean a
continuation of external trade regime liberalization, while
concurrently eliminating internal distortions, through an
increase in the flexibility of the applied measures of
support. These actions have a major impact on the
agriculture which is extremely sensitive to the structural
adjustments presently underway in the country.

For a rather long period, the agriculture of Moldova has
functioned in a centralized regime. Agricultural enterprises
were isolated from market economic relations and
centralized objectives dominated any market preferences
and requirements. Currently, the elimination of formal and
informal barriers to the development of trade and an
increase in agriculture export capacity represent the
immediate needs of Moldova, in order to insure an
equitable development of its agricultural sector.

The multidimensionality of the task of increasing
Moldova’s agricultural export potential dictates the need to
undertake efforts at state, regional and local levels to
address the following (figure 1):

1) general problems related to the economic climate
and the country’s vulnerability to oscillations in
international economic flows;

2) insufficiency of production capacities use and need
to reorient from extensive assets use methods towards
intensive ones;

3) lack of investments in general, and in particular of
“qualitative investments” in agriculture. The term
“qualitative investments” means the synergism of new
managerial practices, marketing strategies and
technological know-how, which supplement an in inflow of
investments.;

4) aspects related to the legal framework and
institutional support, including delay in implementation of
international standards (EU market being very sensible to
such issues as imported goods safety and quality);

5) application of specific export stimulation
instruments – Insurance Funds, Credit Guarantee Funds,
Agricultural Risks Insurance Funds, Business Cooperatives
etc.;

6) application of modern resources and technologies of
managing peasant farms’ assets distributed through ongoing
assistance, share of experience etc.
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Fig. 1. Precondiţiile de bază pentru o dezvoltare echitabilă a sectorului agricol/
Fig. 1. Basic preconditions for agriculture equitable development

Sursa/Source: Perciun R., Muravschi A., Corobceanu S., Robu V. Potenţialul de export al produselor agricole şi
alimentare autohtone. p. 17.

Agricultura împreună cu industria de prelucrare a
produselor agricole reprezintă unul din cele mai
importante sectoare economice în Moldova. Acest fapt
denotă şi analiza datelor statistice privind valoarea
adăugată a sectorului agricol în PIB pe ţări (tabelul 1).

Agriculture together with the food product processing
industry is one of the most important economic sectors
in Moldova. This fact reveals from statistics analysis of
the added value of agriculture in GDP across countries
(table 1).

Tabelul 1/Table 1
Contribuţia agriculturii în PIB pe ţări, perioada 2005-2009, %/

The contribution of agriculture to GDP by country, the period 2005-2009,%
Anul/ Years

Ţara/ Country 2005 2006 2007 2008 2009

Franţa/France 2 2 2 2 2
Germania/Germany 1 1 1 1 1
Italia/Italy 2 2 2 2 2
Marea Britanie/Great Britain 1 1 1 1 1
Moldova 20 17 12 11 10
România/Romania 10 11 9 7 7
Rusia/Russia 5 5 4 4 5
SUA/USA 1 1 1 1 -
Turcia/Turkey 11 10 9 9 9
Ucraina/Ukraine 10 9 7 8 8
Ungaria/Hungary 4 4 4 4 -

Sursa/Source: Development Data Platform, the World Bank.
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Valoarea adăugată a agriculturii în PIB-ul Republicii
Moldova constituia 20% în anul 2005, 17% – în anul 2006 şi
10% – în anul 2009. Deşi acest indicator este în descreştere
continuă, prin prisma analizei altor ţări, Republica Moldova
deţine o cotă mai mare a produselor agroindustriale în PIB-ul
net, în comparaţie cu aşa ţări, cum ar fi Germania, Italia şi SUA.
Acest fapt ne determină să concluzionăm, că Republica
Moldova este o ţară agroindustrială. Totodată, agricultura şi
prelucrarea agricolă sunt cele mai importante surse de export
ale Moldovei, fapt confirmat şi de ponderea mare a produselor
agroalimentare în export (diagrama 1).

The value added of agriculture in Moldavian GDP was 20%
in 2005, 17% – in 2006 and 10% – in 2009 year
respectively. Although this index is still decreasing,
through the analysis with other countries, Moldova has a
share of food products in GDP superior in comparison with
such countries as: Germany, Italy and USA. This leads us
to conclude that Moldova is an agrarian-industrial country.
However, the agriculture and the food processing industry
are the most important sources of exports in Moldova; this
proves a strong representation of food products in total
exports (diagram 1).
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Diagrama 1. Ponderea exportului, importului produselor agroalimentare în totalul de export, import/
Diagram 1. Share of exports-imports of food products in total export-import, by years

Sursa: Elaborat de autor după datele statistice ale BNS./ Source: Developed by the author, according to NBS.

Exporturile agricole au cunoscut un regres începând cu
anul 2005 până în 2007. Din anul 2008, exporturile încep să
se revigoreze încet, atingând, spre finele anului 2009, cifra
de 609,2 mln. USD, ceea ce reprezintă 47,3% din totalul
exporturilor (diagrama 1, 2).

În perioada 2005-2008, atât exportul, cât şi importul au
crescut în valori nominale (diagrama 2). Importul produselor
alimentare a crescut de peste două ori datorită faptului, că,
regenerarea economică şi remitenţele au sporit cererea la
produsele alimentare ale producătorilor străini. Spre
deosebire de import, exporturile de produse alimentare au
stagnat, practic, la acelaşi nivel şi abia în 2009 se resimte o
creştere faţă de anul precedent. Ca urmare, ponderea
produselor agroalimentare în valoarea totală a exportului s-a
redus de la 53,4%, în 2005, la 47,3%, în 2009.

The food products exports have been in a decline since
2005 till 2007 year. From 2008 year, the exports are
beginning to revive slowly, towards the end of 2009
reaching 609.2 million USD, representing 47.3% of total
exports (diagram 1, 2).

In the period 2005-2008 years, both exports and
imports have increased in nominal values (diagram 2).
Importing food products has also increased over two times
because economic regeneration and remittances have
increased the demand for foreign food producers. Unlike
imports, the food exports have stagnated at almost the same
level, only in 2009 year there is an increase over the
previous year. As a result, the share of food products in
total exports fell from 53.4% in 2005 year to 47.3% for
2009 year.
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Diagram 2. Exports and imports of Moldova

Sursa: Elaborat de autor după datele statistice ale BNS./ Source: Developed by the author according to NBS.

Produsele agricole, care şi-au demonstrat deja potenţialul
de export în anul 2009, sunt: fructele şi nucile (65,55 mln.
USD), băuturile alcoolice (52,15 mln. USD), preparatele din
legume sau fructe (22,99 mln. USD), zahărul (19,28 mln.
USD) [3]. Până în anul 2005, Moldova conta foarte mult pe
pieţele CSI şi, în special, pe cea din Rusia, ceea ce presupunea
o expunere conştientă la şocurile politice, ca exemplu,
blocarea exporturilor de fructe şi legume proaspete, a
vinurilor, pe motiv că nu corespund standardelor de securitate
alimentară etc. Începând cu anul 2006, Republica Moldova
face eforturi mari de a redirecţiona exporturile spre piaţa
Uniunii Europene. În anul 2009, printre principalele ţări de
destinaţie ale mărfurilor din Republica Moldova, se numără:
România, Italia, Germania, Marea Britanie, Polonia, Turcia,
Rusia, Ucraina, Belarus şi Kazahstan. Totuşi, în perioada de
referinţă, volumul exporturilor de produse agroalimentare în
aceste ţări înregistrează o reducere. Această descreştere poate
fi explicată de faptul, că Republica Moldova deţine un grad
înalt de sensibilitate la oscilaţiile fluxurilor economice
internaţionale, în special, vulnerabilitatea înaltă la crizele
economice. În mod obiectiv, acest moment poate fi explicat de
economia, relativ, dezvoltată a ţării, un rol şi mai important, în
acest context, jucându-l insuficienţa diversificării pieţelor şi,
respectiv, a riscurilor, implicate atât de import (în special
agenţi energetici primari şi secundari), cât şi de export.

Se poate conclude, că sectorul agricol autohton nu
valorifică o mare parte din potenţialul său de export.

Factorii, asupra cărora trebuie de atras atenţia, sunt cei,
care afectează negativ nivelul de competitivitate a Moldovei,
şi anume:

 Inegalitatea (asimetria) informaţională, ce ţine de
problematica legală, de asistenţa instituţională, de condiţiile de
furnizare a producţiei pe pieţele de desfacere potenţiale de
interes, precum şi alte aspecte importante în organizarea
eficientă a exporturilor. Tot în acest context, poate fi

Agricultural products, which have already demonstrated
the potential for export for 2009 year, are:  fruits and nuts
(65.55 mil. USD), wines and spirits (52.15 mil. USD),
vegetables or fruits products (22.99 mil. USD), sugar
(19.28 mil. USD) [3]. Until 2005 year, Moldova rely
heavily on the CIS markets, especially Russia, which
involved a conscious exposure to political shocks, for
example, blocking exports of fresh fruits and vegetables
and wine on the ground that don’t  correspond with food
safety standards etc. Since 2006 year, Moldova has made
great efforts to divert exports to the EU market.

In 2009, the main destination countries for Moldavian
goods are: Romania, Italy, Germany, Great Britain, Poland,
Turkey, Russia, Ukraine, Belarus, and Kazakhstan.
However, during the reference terms the volume of food
products exports in these countries recorded a decrease.

This decrease can be explained by the fact that Moldova
has a high degree of sensitivity to the fluctuations in
international economic flows, high vulnerability to
economic crises. This fact can be objectively explained by
the relatively small scale of the country’s economy. A more
important role in this context is played by the insufficient
diversification of risks in both: import (especially primary
and secondary energy supply agents) and export.

Generalizing the above stated, we can conclude that the
agricultural sector does not avail much of its export
potential. The main factors that have a negative impact on
the competitive level of the Republic of Moldova as a
potential exporter in the European markets can be
synthesized as follows:

 Informational disparity (asymmetry), which relates to
legal subjects, institutional assistance, conditions for
supplying goods to potential trade markets of special
interest and other aspects needed for an efficient
organization of exports. Insufficient efforts have been made
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menţionată şi insuficienţa eforturilor de identificare a
potenţialilor parteneri în producere şi comerţ de către birourile,
secţiile comerciale şi misiunile diplomatice acreditate peste
hotare.

 Organele de stat abilitate nu aplică practicile
internaţionale de intervenţii multidimensionale, menite să
garanteze consumatorului aprovizionarea cu producţie
alimentară de calitate la preţuri rezonabile. În această ordine
de idei, este importantă încurajarea consumului autohton nu
numai în contextul creşterii capacităţii pieţei interne, dar şi a
utilizării acesteia în calitate de “poligon de experimentare a
cererii” şi de perfecţionare a producţiei, în condiţii de
concurenţă loială pe piaţa internă.

 Două caracteristici esenţiale, ce ţin de perceperea
producătorului autohton, evoluţia cărora determină
poziţionarea de lungă durată pe pieţele internaţionale şi care
sunt dependente de reformarea mentalităţii producătorului,
sunt orientarea spre consumator, ci nu spre producere, şi
responsabilitatea primordială a producătorului/furnizorului
faţă de calitatea şi originea produsului expus în piaţa
internaţională.

 Deficienţele reţelelor de marketing – starea incipientă a
dezvoltării relaţiilor de parteneriat de lungă durată, atât pe
orizontală (în reţeaua valorilor adăugate), cât şi pe verticală
(între concurenţii locali şi internaţionali), împiedică
dezvoltarea produselor noi, captarea semnalelor pieţei pentru
orientarea corectă a producătorului privind sortimentul şi
volumul solicitat.

 Susţinerea insuficientă a unei asistenţe plauzibile în
asigurarea riscurilor de export, asistenţa producătorilor la
export etc.

 Problemele, derivate din recunoaşterea standardelor
autohtone pe piaţa internaţională, reînnoirea acestora şi
ajustarea la conjunctura nouă a pieţei, problema acreditării
laboratoarelor de certificare etc. Implementarea anevoioasă a
sistemelor de calitate ISO, a certificărilor pentru producerea
produselor organice etc., ca măsură pro-activă importantă de
poziţionare pe pieţele europene, diminuează din start
capacitatea de penetrare a pieţelor de interes.

 Nivelul înalt de birocratizare şi existenţa barierelor
neformale (inclusiv, ponderea înaltă a economiei tenebre),
coerciţia şi coruperea practicilor vamale. La acest
compartiment, menţionăm, de asemenea, problemele, ce ţin de
incapacitatea instituţională de punere în aplicare a legii
(inclusiv, practici ilicite de interferenţă distructivă a organelor
publice în relaţiile părţilor interesate). Introducerea limitărilor,
oficiale şi neoficiale, la exportul unor anumite grupuri de
mărfuri.

 Investiţiile în ramură sunt insuficiente, atât în plan
cantitativ, cât şi “calitativ”, în contextul lipsei de practici
manageriale, a înclinaţiei spre modernizare şi tehnologizare a
proceselor tehnologice, asimetrie informaţională – factori care
reprezintă componente intangibile, cu efect sinergetic asupra
investiţiilor efectuate în sector, şi determină reprofilarea de la
metodele extensive de utilizare a activelor în agricultură la
cele intensive.

 Productivitatea relativ joasă (de asemenea, calitatea
redusă a producţiei) din cauza utilajului uzat şi mijloacelor
circulante disponibile, a lipsei tehnologiilor performante, atât
de necesare pentru respectarea normelor tehnologice de

by trade bureaus, departments and diplomatic missions
accredited abroad to identify the potential partners in
production and trade.

 Authorized state bodies do not apply international
practices on multidimensional interventions designed to
guarantee to consumers the supply with good quality food
products at reasonable prices. In this respect, it is
important to encourage local consumption from the point of
view of both: increase of domestic market capacity, and its
utilization as an “area” for testing the demand and for
improving the quality of products in conditions of fair
competition in the national market.

 There are two essential principles related to local
producer’s mentality, the evolution of which will determine
the long-term positioning on international markets. They
include orientation towards consumer rather than towards
production, and producers’/supplier’s primary
responsibility for the quality and origin of the product
exposed on international markets.

 The deficiencies of marketing networks, the incipient
status of long-term partnership relations developing
both horizontally (as part of the value added chain)
and vertically (between local and international
competitors) impedes the development of new products and
the receptiveness of market signals aimed at orienting
the producer towards the requested assortment and
output.

 Insufficient support of assistance in insuring against
export risks, and a lack of producers’ assistance in export
operations.

 Deficiencies ensued from such factors as recognition
of the national standards on the international market, their
amendment and adjustment to the new market conjuncture,
as well as accreditation of certification laboratories. The
slow implementation of the ISO quality and certification
system for production of organic goods (an important pro-
active measure of positioning in European markets)
diminishes Moldova’s capacity for accessing markets of
interest from the very start.

 A high level of bureaucracy and the existence of
informal barriers (including the high share of informal
economy), coerciveness and corruption of customs
practices. There have consistently been problems connected
with the institutional incapacity to execute the law (even
illegal practices of disruptive interference of public
authorities in the relations of interested parties).
Introduction of formal and informal restrictions on the
export of certain types of products.

 The investments made in the sector are insufficient
both quantitatively and “qualitatively” due to lack of
managerial practice, the tendency for modernization of
technologies and informational asymmetry. Together, these
qualities constitute intangible components that have a
synergistic effect on the investments injected in the sector,
determining the reorientation from intensive to extensive
methods for using agricultural assets.

 The relatively low productivity (the same problems
refer to the quality of products) due to obsolete
equipment, lack of advanced technologies and current
assets necessary for observing technological production
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producere (procurarea componentelor input, în special, a
materialului semincer calitativ şi produselor chimice etc.).

 Instabilitatea nivelului calităţii şi a sortimentului propus,
care nu ţin cont de cerinţele avansate ale pieţei. Ponderea
înaltă a componentei costurilor provenite din import (agenţi
energetici, chimicale, fertilizatoare etc.) în structura totală a
costurilor producerii agricole şi agroalimentare. Mai mult ca
atât, lipsa mijloacelor circulante disponibile, mai ales, în
cazurile produselor cu perioada de vegetaţie lungă, care
necesită investiţii mai mari, deseori, impune producătorul să
pledeze în favoarea unui produs cu profitabilitatea mai mică.

 Infrastructura agricolă nedezvoltată – în perspectiva
implementării politicilor de dezvoltare rurală, regională şi
locală. Deficienţele, produse de infrastructura agricolă
subdezvoltată, sunt complinite de lipsa dotării tehnico-
materiale şi reprezintă un element puternic de perturbare a
producătorului agricol, creându-i impedimente reale de
expunere a producţiei pe piaţă.

 Insuficienţa dezvoltării resurselor umane, lipsa
programelor de instruire, în special, cu referinţă la marketing,
sistemul de management al calităţii, finanţe, aspecte
legislative, planificarea afacerii ş.a.

În încheiere, menţionez, că RM, renumită cândva drept
ţară agrară, producătoare de produse agricole calitative, ar
trebui să mizeze şi în prezent pe această imagine şi, prin
urmare, trebuie să pună accent pe dezvoltarea în continuare
a sectorului agroindustrial, ţinând cont de factorii şi
problemele majore, elucidate în acest articol.

norms (purchase of input components, especially of
good quality seeds, chemicals, etc.). Instability of the
quality and assortment offered, not taking into
account the advanced market requirements. A high share of
cost components derived from imports (suppliers of energy,
chemicals, fertilizers etc.) in the total structure of
agricultural and food production costs. Additionally, lack of
current assets (especially in case of the products with a long
vegetation period) requires more significant investments,
which cause the producer to choose a less profitable
product.

 Undeveloped agricultural infrastructure for the
implementation of rural, regional and local development
policies. The deficiencies related to the underdeveloped
agricultural infrastructure are amplified by the lack of
technical and material supply, which creates additional
impediments in the producers’ ability to expose their
products on the market.

 Insufficient development of human resources, lack of
training programs (especially on topics such as marketing,
quality management system, finance, legal aspects and
business planning).

In conclusion, I want to mention that Moldova, once
renowned as agrarian country on producing high quality
food products, must focus now and further on
development of agro-industry, taking account of those
factors and major issues that were mentioned in this
article.
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Sunt abordate diverse tratări a iniţierii şi evoluţiei
crizelor financiare, impactul crizelor asupra activităţilor
economice ale întreprinderii. Tratările sunt efectuate cu
utilizarea metodelor matematice. În baza analizelor din
bibliografie, a modelării procesului de împrumuturi, sunt
aduse concluzii, utile pentru activităţile economice ale
întreprinderilor, pentru perfecţionarea conceptului de
crize financiare şi conformarea subiecţilor economici la
situaţiile generate de crize care sunt inevitabile,
imprevizibile, dar cu certitudine sporadic apar.
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Various approaches of financial crisis initiation and
evolution, as well the impact of crises on the economic
activities of the enterprise are being analyzed. The
approaches are performed by using mathematical methods.
Based on the analysis from the bibliography, the modeling
of loan process, a number of conclusions are made, useful
for the economic activities of enterprises, to improve the
concept of financial crisis and the compliance of economic
subjects to situations caused by crises which are inevitable,
unpredictable, but certainly occur sporadically.
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Sistemul financiar generează dezvoltarea economică. Însă,
în anumite condiţii poate genera crize financiare. În economie

The financial system generates economic development.
However, under certain conditions it can generate financial


