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INTRODUCERE 

Unul dintre factorii în lipsa căruia chiar şi cele mai bune active şi investiţii de capital nu ar putea 

garanta rezultatul dorit îl constituie resursele de muncă ale entităţii, preţul căreia este salariul. Pe lîngă 

disponibilitatea unor încăperi, utilaje şi resurse financiare în cadrul entităţilor, acesta este unul dintre 

cei mai esenţiali factorii ai activităţii de antreprenor.  

Problema salarizării personalului întotdeauna s-a aflat în atenţia permanentă a economiştilor. 

Chiar şi D. Ricardo afirma că „salariul tinde să fie egal cu ceea ce este necesar pentru întreţinerea 

salariatului şi a familiei sale”. Necesitatea abordării decontărilor cu personalul în Republica Moldova a 

apărut în condiţiile trecerii la economia de piaţă, concomitent cu privatizarea unor sectoare ale 

economiei şi retehnologizarea producţiei.  

Sistemul actual de salarizare din Republica Moldova este aplicat în conformitate cu Legea 

salarizării, conform căreia entităţile şi organizaţiile cu autonomie financiară au obţinut independenţă 

deplină în domeniul remunerării muncii. 

  Actualitatea temei. În perioada dinamicelor transformări, datorate procesului de creare a noii 

economii, o deosebită importanță o are studierea continuă a fenomenelor și proceselor economice, 

precum și identificarea soluțiilor reale pentru generarea bunăstării sociale. 

Contabilitatea nu reprezintă un scop în sine, ci constituie un suport pentru management în 

adoptarea deciziilor, o metodă de colectare și prelucrare a datelor care furnizează informații analizei 

financiare, alături de care constituie un pilon de bază în procesul decizional.  

 Entitatea este o sfera de acţiune în căre contabilitatea apare ca instrument informaţional şi de 

gestiune, capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor. La 

acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea de producţie a bunurilor, de 

prestaţii de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată. 

Pentru existența în condițiile concurenței perfecte, unitatea economică trebuie să obțină un profit 

maximal. Pentru a maximiza veniturile și minimiza cheltuielile (respectiv maximiza profitul) unitatea 

economică trebuie să găsească o astfel de funcție de producție care ar permite utilizarea factorilor de 

producție eficient pentru condițiile pieței existente. Această funcție de producție este reprezentată de 

către trei factori: munca, capital și nivelul progresului tehnico-ştiinţific. Cel mai important factor în 

activitatea oricărei entității este forța de muncă. Pentru obținerea de bunuri de calitate superioară care 

să se alinieze la standardele internaționale este nevoie de materii prime de o bună calitate, mijloace de 

producție performante și o forța de muncă cu un grad de calificare superior.  

Pentru desfășurarea continuă a activității economice fiecare entitate trebuie să își recupereze 

cheltuielile efectuate, să plătească în termen taxele și impozitele datorate bugetului de stat să obțină un 

profit. 


