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Abstract: Articolul descrie aspectele cheie ale bugetării într-o întreprindere modernă, legăturile dintre 

planificarea, bugetarea și prognozarea, pozițiile conceptuale de bază ale managementului financiar si control bugetar. 

Cuvinte-cheie: Bugetarea, planificarea, prognozarea, obiectivele organizației, managementului bugetar. 
 

 

Bugetarea are un rol vital în procesul de planificare și management. Planificarea este o baza care ajută 

managementul companiei să dezvolte un plan de acțiune pentru a evalua veniturile și cheltuielile viitoare pentru 

a anticipa viitoarele evenimente pentru a reduce incertitudinea cu privire la viitor și pentru a crește șansele de 

realizarea scopurilor și obiectivelor organizației 

Managementul bugetar (controling) este procesul de folosire a feedback-ului pe baza datelor reale și a 

rezultatelor. Controlerul (Controller eng.) compararea rezultatelor efective, cu planurile, măsurarea abaterilor 

de la planuri, ia măsuri corective pentru a aduce toate activitățile viitoare în conformitate cu planul (bugetul). 

Dacă abaterea conduce la faptul că executarea planului (bugetul) este nerealistă sau incorectă, planul 

(bugetul) poate și ar trebui fi revizuit și actualizat. Astfel, procesul de planificare și gestionare ajută managerii 

să planifice utilizarea resurselor, inclusiv a persoanelor, pentru a atinge obiective și obiective specifice pentru 

a controla utilizarea resurselor pentru a obține rezultatele. 

Bugetul este un obiectiv specific, o alternativă la atingerea obiectivelor, consecințele unei alternative, 

rezultatele efective ale punerii în aplicare a deciziilor de gestionare, abateri de la rezultatele planificate. Acesta 

poate fi, de asemenea, definit ca un proces decizional prin care întreprinderea evaluează adecvarea afluxului 

și a fluxului de active. 

În plus, planurile, cum s-a subliniat mai sus, definesc scopurile și acțiunile necesare pentru a le atinge. 

Bugetul reprezintă apoi o expresie calitativă a acestor planuri, definită în indicatori naturali și/sau financiari. 

Un buget este un plan care definește modul în care resursele vor fi achiziționate și utilizate într-o anumită 

perioadă bugetară. Astfel, procesul de bugetare este o metodă de a traduce obiectivele și strategiile companiei 

în termenii acțiunilor operaționale și sarcinilor. 

Conceptul de Bugetarea orientata strategic se bazează pe raportul balansare echilibrat – MTP (BSC – 

Balancedscorecard), dezvoltat de R. Kaplan si D. Norton. În conformitate cu planul strategic de dezvoltare, 

compania dezvoltă hărți strategice care reflectă obiectivele sale în patru previziuni: "finanțe", "clienți", 

"procese de afaceri", "personal". Pentru fiecare proiecție, principalii factori de succes și indicatorii lor sunt 

identificați – KPI-uri – key performance indicator). În proiecția financiară, strategia companiei fie o strategie 

de creștere a veniturilor, fie o strategie de reducere a costurilor. Indicatorii cheie de performanță sunt indicatori 

precum cota de piață, profitabilitatea afacerii, fluxul de numerar liber etc. realizarea acestor indicatori 

caracterizează succesul implementării strategiei companiei. Pentru calcularea indicatorilor bugetari de tip 

KPIs-volumul vânzărilor, costurile directe și aeriene ale articolelor, etc. indicatorii bugetari ai subdiviziunilor 

fac parte integrantă din bugetul companiei. Performanța indicatorilor bugetari ar trebui să se reflecte în sistemul 

de motivare, care este legătura dintre obiectivele companiei și obiectivele personalului. În procesul de realizare 

a obiectivelor stabilite posibile abateri de la ruta specificată, astfel încât la fiecare "rândul său", compania are 

de a calcula diferite opțiuni pentru acțiunile lor suplimentare. Instrumentul pentru astfel de calcule este 

Bugetarea. 

Pozițiile conceptuale de bază ale managementului financiar si control bugetar sunt dezvoltate, în primul 

rând, în scrierile experților străini, ar fi: R. brely, Y. Brighhem, JI. Gennski, S. Myers, Joyle G. Siegel, D. Han, 

J. Corn, Jay K. Shim. 

În același timp, specificul managementului și managementului bugetar la întreprinderile de producție 

multi-avansata nu este acordat suficientă atenție; Modelele de planificare financiară propuse în teorie sunt de 

natură generală și nu iau în considerare industria specificul întreprinderilor; nu există recomandări 

fundamentate științific pentru organizarea planificării financiare în întreprinderi. În final trebue sa fie alocate 

probleme de teorie și practică a formularului de bugetare probleme complexe, și, astfel, obiectivele și 

obiectivele de cercetare disertație. 
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William R. Lalli în 2012 în cartea sa «Handbook of budgeting» deja alocă separat procesul de planificare 

strategică în diferite stadii ale dezvoltării companiei și se concentrează pe capitalizare: "pentru a înțelege pe 

deplin și evaluarea relației funcționale dintre planificare și bugetare, este important să înțelegeți obiectivele 

strategice de planificare. În stadiul de formare a companiilor planurile de afaceri sunt de obicei considerate ca 

instrumente de marketing în procesul de formare de capital. Pe măsură ce compania evoluează, planificarea 

strategică va deveni procesul de evaluare și de răspuns la schimbările din industrie. Cu toate acestea, acesta 

poate fi folosit în continuare pentru a ridica capitalul. " 

Marile corporații moderne caracterizează acum procesul de bugetare și bugetul în sine, sub forma unui 

document financiar, ca instrument de sprijinire a planului strategic, subliniind următoarele obiective: 

1. stabilizarea obiectivelor organizației cu resursele necesare 

2. asigurarea supravegherii organelor de conducere ale întreprinderii (managementul de top) 

3. supravegherea organelor de conducere de nivel mediu 

4. furnizarea de informații acționarilor și organismelor interesate cu privire la prioritățile și obiectivele 

strategice ale societății 

În practică, bugetul marilor companii moderne este o viziune și un plan operațional menit să atingă 

obiectivele strategice ale companiei, formulate în planul strategic de 3-5 de ani.  

Bugetul unei companii moderne este de planificare, distribuită de către proprietarii de bugete și centre 

de responsabilitate. Ca urmare, procesul de bugetare este de obicei implicat în eforturile multor angajați care 

lucrează la detaliile sale, folosind adesea metode specializate de calcul. Această abordare duce la faptul că 

procesul de bugetare se întinde timp de mai multe săptămâni, și, uneori, luni, și se organizează doar o dată pe 

an. În funcție de industrie, bugetul poate fi învechit de îndată ce este aprobat. 

În scopul de a nivela factorul de timp și de a aborda bugetul pentru realitățile companiei utilizează 

metoda de alunecare de predicție (Forecast). 

O predicție de rulare este, în esență, o ajustare fină a bugetului pe baza schimbării valorilor. În cazul în 

care obiectivele timpurii nu sunt realizabile, acest lucru va afecta capacitatea de a atinge obiectivele ulterioare. 

Companiile creează, de obicei, un plan de alunecare lunar sau trimestrial. Deși nivelul de detaliere necesar la 

nivel de întreprindere este adesea același, diviziunile/filialele nu sunt de multe ori prezise la același nivel de 

detaliere ca și bugetul.  

Din nefericire, companiile înlocuiesc adesea bugetul anual cu douăsprezece previziuni de rulare, care se 

fac în aproape același mod ca și bugetul anual, dar într-un interval de timp mult mai scurt, ceea ce duce la 

creșterea stresului asupra întregii organizații și contribuie prost la atingerea obiectivelor. 

O altă practică comună este utilizarea unei proiecții glisante ca plantă țintă, care o transformă dintr-un 

instrument de gestionare operațională într-un instrument de control al performanței bugetare ca atare. Acest 

lucru poate duce la probleme serioase, deoarece predicția de rulare ar trebui să fie o hotărâre independentă a 

rezultatelor cele mai probabile, ceea ce va conduce la activitatea curentă, ținând seama de efectul preconizat 

de deciziile luate. Previziunile glisante ar trebui să coreleze cu orizontul de planificare corespunzător ciclului 

de afaceri al companiei, acestea ar trebui să fie compuse cu nivelul de detaliere suficient pentru a atinge 

obiectivele stabilite, corectitudinea și independența sursei de informații. 

 

Tabelul 1. Aspecte cheie ale planificării, bugetării și prognozării 

Tipul planificării Nivel de 

centralizare 

Nivel de 

detaliere al 

întreprinderii 

Nivel detaliere al 

unității 

Frecvență 

Bugetarea Centralizat Pe totaluri Pe totaluri Rar 

Planificare 

Descentralizat 

După cerințele 

companiei 

Nivel ridicat O dată pe an 

Prognoza de rulare Mai puțin detaliate 

decât bugetul 

Lunar 

Trimestrial 

 

Astfel, bugetarea face parte integrantă din activitatea companiilor care operează pe o bază de piață și de 

conducere a afacerilor moderne.  

Pentru funcționarea cu succes a procesului de bugetare foarte important este modul de bugetare și 

instrumente de monitorizare utilizate pentru elaborarea lui. Este dificil să ne imaginăm că orice buget 

semnificativ al unei societăți sustenabile poate fi realizat pe hârtie, astfel încât utilizarea software-ului modern 

pentru procesul de bugetare devine o piatră de temelie. 
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Bugetul nu mai este un instrument care prezice pur și simplu veniturile și cheltuielile anuale. El a devenit 

un instrument strategic de planificare, care indică compania în direcția cea bună, indiferent de cât de mult de 

afaceri poate absorbi riscurile sau calea de cea mai mică rezistență. 

Software pentru proces de bugetare se referă la soluții de afaceri cu planificarea, Bugetarea, și 

prognozarea capabilități care se numește de obicei PBF (sau BPF uneori). Soluțiile gestionează o serie de alte 

caracteristici corelate, ar fi contabilitatea de bază, gestionarea proiectelor, facturarea și facturarea și urmărirea 

execuției efective a bugetului. 

Pentru a identifica soluțiile utilizate în afacerile moderne, au fost analizate principalele soluții software 

pentru Bugetarea, care sunt orientate spre diferite tipuri și mărimi de afaceri. 

Astăzi, companiile caută modalități de consolidare a datelor financiare și tranzacționale disparate pentru 

a obține predicții exacte.  

Astfel, pe baza cercetării actuale este integrarea verticală a bugetului, care este cel mai prioritar domeniu 

care ar trebui să fie luat în considerare atunci când alegem metodologia si instrumente pentru a asigura procesul 

de bugetare. Pentru companiile care dezvoltă software, domeniile prioritare sunt planificarea predictivă, 

integrarea planurilor strategice și operaționale. 
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Abstract: Politica de concurență a unui stat este dinamică și trebuie să corespundă specificului și etapei de 

dezvoltare a economiei naționale, să răspundă eficient scopurilor puse în fața sa de societate, și să țină cont de ultimele 

realizări ale teoriei economice. În prezentul articol, se dă o descriere succintă în dinamică a politicii de concurență a 

Republicii Moldova prin prisma scopurilor urmărite și componentelor principale, a principalelor factori ce au influențat-

o. În articol se argumentează necesitatea fundamentării teoretice și implementării practice a vectorului ramural al 

politicii de concurență pentru a răspunde provocărilor specifice unei economii mici. În concluzie, sunt identificate patru 

etape de dezvoltare a politicii de concurență a Republicii Moldova.  

Cuvinte-cheie: concurența, politica de concurență, Republica Moldova, dezvoltarea politicii de concurență 

 

 

Concurența determină întreprinderile să concureze pe baza meritelor, în ceea ce privește prețurile, 

calitatea și inovarea, și să răspundă nevoilor consumatorilor [1, p.1]. Este general acceptat că concurența 

conduce la creșterea de lungă durată a efecienței alocative, productive și dinamice a economiei, contribuind la 

utilizarea eficientă a resurselor limitate ale societății, dezvoltarea tehnologică și inovații, o varietate mai mare 

de produse și servicii, prețuri reduse, calitate superioară și o productivitate mai mare a economiei în întregime 

[2, p.4]. Drept urmare, ponderea țărilor ce dispun de o politică de concurență a depășit 50% către anul 2003 și 

este în continuă creștere [3, p.2]. 

Teoria economică nu prezintă a noțiune general acceptată de politică de concurență. Cel mai des, politica 

de concurență este definită generic drept „un ansamblu de politici și legi care asigură că concurența pe piețe 

nu este restricționată într-un mod ce ar fi în detrimentul societății” [4, p.28]. O asemenea definiție însă nu are 

nici o valoare aplicativă fără precizarea intereselor societății luate în considerație și, implicit, a detrimentului 

eventual cauzat acestora. De aceea, în practică, politica de concurență a unei țări este definită indirect – prin 

scopurile și componentele sale.  

Politica de concurență este un sistem dinamic, deoarece scopurile ei se schimbă în dependență de etapa 

de dezvoltare a țării respective și reflectă evoluția teoriei economice privind definiția, rolul concurenței și 

funcțiile sale economice și sociale [5, p.46]. Urmare a evoluției scopurilor sale, și în vederea atingerii eficiente 

a acestora, variază în timp și setul de componente ale politicii de concurență. 

Primele legi de protecție a concurenței economice au fost adoptate în Canada (1889) și S.U.A. (1890), 

în contextul celei de a II-a revoluții industriale. Schimbul rapid de informații (prin telegraf și, ulterior, telefon) 

și mărfuri (pe căi ferate) au transformat S.U.A. într-o singură piață geografică și au facilitat concentrarea 

eficientă a sectoarelor industriale. Aceste evoluții intensificau concurența și aveau impact descendent asupra 

prețurilor. Cartelurile și trusturile au apărut inițial cu scopul de a răspunde acestor provocări și de a menține 

nivelul ridicat al prețurilor și marjelor de profitabilitate [4, p.3]. Acestea însă erau în detrimentul majorității 

fermierilor, antreprenorilor și consumătorilor, ceea ce a și constituit baza politică necesară promovării primelor 

legi proconcurențiale. 

Ca urmare a contextului și scopurilor sale, politica de concurență a S.U.A. s-a limitat în linii mari la 

„triada antitrust” clasică: interzicerea acordurilor anticoncurențiale și abuzului de poziție dominantă și 

controlul concentrărilor economice. Altfel spus, politica de concurență americană (antitrust policy) este despre 

impactul pe care îl are comportamentul businessului asupra consumătorilor [6, p.90]. Scopul economic al unei 

politici de concurență astfel definite este de a asigura eficiența alocativă superioară a economiei fără a pereclita 

eficiența ei productivă și dinamică.  

Crearea politicii de concurență comune a statelor vest-europene începând cu mijlocul sec.XX a avut loc 

în contextul creării pieței comune europene, a unui rol relativ sporit al statului în economie, și sub influența 

teoretică a școlii ordoliberale germane. Preluând în mare parte principiile și prevederile politicii de concurență 

nord-americane din acea perioadă, europenii au introdus în ea două elemente majore noi. Astfel, un succes al 

abordării ordoliberale poate fi considerat faptul că reglementarea proconcurențială europeană se extindea și 

asupra actelor autorităților de stat [5, p.58].  

În primul rând, acțiunile și inacțiunile anticoncurențiale ale autorităților și instituțiilor publice au fost 

considerate, de rând cu acordurile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă, practici anticoncurențiale 

interzise în cazuri generale. În al doilea rând, europenii au dezvoltat o ramură nouă a politicii de concurență – 
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controlul ajutorului de stat. Aceste două inovații s-au dovedit a fi de importanță crucială în crearea pieței 

comune europene și, ulterior, în integrarea cu succes în ea a statelor ex-socialiste din Europa Centrală și de 

Est. 

Schimbările fundamentale ce au avut loc în funcționarea piețelor ca urmare a celei de a III-a revoluții 

industriale (în special, omniprezența platformelor cu efecte de rețea bidirecționale, etc.) au făcut imposibilă 

asigurarea funcționării eficiente a piețelor și contracararea fenomenelor anticoncurențiale doar prin aplicarea 

ex-post al legislației din domeniul concurenței și al ajutorului de stat. Au devenit tot mai des întâlnite situațiile 

când autoritățile de concurență soluționează cazuri, efectele cărora s-au epuizat sau au devenit irelevante ca 

urmare a schimbărilor tehnologice rapide. Pe de altă parte, instrumentarul economic utilizat de autoritățile de 

concurență, în care prețul constituie variabila concurențială de bază, avea nevoie de o modernizare teoretică 

profundă pentru a face față apariției și răspândirii vertiginoase a serviciilor gratuite. 

La etapa actuală, politica de concurență este tot mai des privită ca o îmbinare a politicilor 

proconcurențiale sectoriale (ramurale) cu o impunere efectivă a regulelor de concurență în întreaga economie, 

cu scopul descurajării practicilor anticoncurentiale [7]. În termeni practici, o politică modernă de concurență 

se bazează cel puțin pe doi piloni: reglementări proconcurențiale și deschiderea piețelor spre concurență, pe de 

o parte, și impunerea strictă a legislației concurențiale, pe de alta [8, p.5]. 

Formarea politicii de concurență a Republicii Moldova a început odată cu obținerea independenței. 

Necătând la caracterul dinamic al mediului economic și social-politic, principalii factori ce au afectat direcția 

și modul de dezvoltare a politicii de concurență a Republicii Moldova în perioada anilor 1991 – 2018 au fost 

aceleași: 

1. Specificul perioadei de tranziție la economia de piață 

2. Dimensiunea mică a pieței interne  

3. Procese de dezintegrare și integrare economică externă 

De la sistemul economic centralizat de comandă, Republica Moldova a moștenit o economie cu 

principalele sectoare economice monopolizate de stat. Spre deosebire de trusturile americane din sec.XIX sau 

cartelurile germane din perioada interbelică, acest monopol nu s-a format drept rezultat al unei strategii 

manageriale reușite, folosirii eficiente a inovațiilor, analizei dinamicii conjuncturii de piață, ci prin etatizarea 

totală a economiei printr-un sistem administrativ de comandă [9, p.150]. Începând cu anul 1972, direcția 

generală a politicii economice a URSS a fost orientată spre creșterea eficienței productive prin crearea unor 

întreprinderi mari și foarte mari sub forma de asociații de producție și asociații științifice de producție [9, 

p.174]. Aplicarea acestei politicii într-o republică unională relativ mică precum RSSM a condus la 

monopolizarea unor ramuri întregi în cadrul unor asociații. O altă consecință a sistemului economic de 

comandă a fost lipsa culturii concurențiale a autorităților de stat, antreprenorilor și consumătorilor. 

Un alt factor definitoriu este mărimea mică a pieței interne, ceea ce previne în mai multe sectoare 

dezvoltarea masei critice a capacităților de producție locale și atingerea costurilor de producție competitive. 

Iar în ramurile unde poate fi atinsă o eficiență productivă, poate activa eficient doar un număr limitat de 

concurenți. Impunerea neadaptată a regulelor de antitrust clasice în această situație poate duce la reducerea, și 

nu creșterea, a eficienței factoriale totale a economiei. S-a demonstrat că economiile mici au probleme diferite 

de maximizare a bunăstării toale față de economiile mari, și de aceea au nevoie de politici de concurență 

adaptate corespunzător [10, p.10]. În multe cazuri, bunăstarea unei țări cu economie mică depinde 

disproporționat de mult de competitivitatea externă a unui număr limitat de sectoare economice. Acest fapt 

face necesară existența unui vector ramural al politicii de concurență în aceste țări. 

Efectele economice ale politicii de concurență în orice țară sunt mediate de sistemul ei juridic și alți 

factori ce determină așteptările actorilor economici [11, p.4]. Cadrul juridic al politicii de concurență al 

Republicii Moldova, renovat fundamental în anul 2012, îl constituie Constituția Republicii Moldova (art. 9 și 

126), Legea concurenței nr.183/2012, Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012 și totalitatea de acte 

normative aprobate întru implementarea acestora. 

Cadrul legal pus în aplicare începând cu anul 2012 a format baza politicii de combatere a practicilor și 

concentrărilor anticoncurențiale și de control al ajutorului de stat. Totodată, aplicarea în practică a demonstrat 

insuficiența acestuia. De exemplu, nu au fost rezolvate problemele concurențiale ale sectoarelor reglementate, 

cu o pondere însemnată în PIB, și care au o influență majoră asupra bunăstării consumatorilor.  

De aceea, atenția autorității naționale de concurență a Republicii Moldova, Consiliului Concurenței, 

acordată celui de-al doilea pilon al politicii de concurență – deschiderea piețelor spre concurență și 

reglementări proconcurențiale – s-a intensificat în anii 2015-2018 [12]. Acest pilon a fost formalizat prin 

aprobarea prin Legea nr. 169/2017 a Programului național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat 

pentru anii 2017-2020. Totodată, analiza Rapoartelor anuale și tematice ale Consiliului Concurenței indică o 
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amploare și complexitate deosebită a acțiunilor de promovare a culturii concurențiale (competition advocacy), 

ceea ce permite de a o desprinde drept un al treilea pilon separat al politicii de concurență a Republicii 

Moldova. Abordarea promovării culturii concurențiale drept un pilon de sine stătător și strategic al politicii de 

concurență este pe deplin justificată de contextul de dezvoltare analizat mai sus. 

Evoluția sus-menționată a politicii de concurență a Republicii Moldova poate fi explicată în mare parte 

prin evoluția istorică a scopurilor sale care, la rândul său, urmează evoluția istorică a economiei naționale. 

Astfel, prima lege ce viza domeniul concurenței, Legea privind limitarea activității monopoliste și dezvoltarea 

concurenței din anul 1992 [13], se declara orientată „spre asigurarea condițiilor pentru crearea și funcționarea 

economiei de piață în Republica Moldova”. Odată ce condițiile principale pentru funcționarea unei economii 

de piață au fost create în anii ̀ 90, Legea cu privire la protecția concurenței din anul 2000 [14], definește politica 

de concurență drept „o politică de asigurare a activității de întreprinzător libere și de protecție a concurenței 

loiale”. Legea concurenței din anul 2012 își declară drept scop „reglementarea relațiilor ce țin de protecția, 

menținerea și stimularea concurenței în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor” [15]. Iar 

scopurile politicii de concurență stabilite prin Legea pentru aprobarea Programului național în domeniul 

concurenței și ajutorului de stat pentru anii 2017–2020 [16] sunt deja mult mai complexe: 

1. dezvoltarea unui mediu concurențial loial (obiectiv principal), 

2. sporirea competitivității Republicii Moldova, 

3. creșterea bunăstării consumatorilor, și 

4. implementarea angajamentelor prevăzute în Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și 

Uniunea Europeană în materie de concurență și ajutor de stat. 

O analiză comparativă demonstrează că politica de concurență actuală a Republicii Moldova este 

constituită pe aceleași principii (doctrina liberalismului ordonat) cu politica de concurență a Uniunii Europene, 

declară mutatis mutandis aceleași scopuri principale, include componente asemănătoare și face uz de aceleași 

instrumente ca cea europeană. Experiența regională sugerează că această proximitate va crește odată cu 

avansarea procesului de integrare economică și armonizare legislativă [17,  p.66]. 

Din evoluția scopurilor și componentelor politicii de concurență a Republicii Moldova, putem desprinde 

patru etape de dezvoltare a acesteea, în strânsă legătură cu istoria economică a țării: 

1. Demonopolizarea și formarea mecanismului concurențial al economiei de piață (1992-2000) 

2. Edificarea sistemului de protecție a concurenței pe piața internă (2000-2012) 

3. Dezvoltarea unei politici de concurență complexe după un model european (2012-2017) 

4. Integrarea politicii de concurență cu alte politici economice ale statului (2017-cont.) 

Succesul integrării și interpătrunderii politicii de concurență cu alte politici economice ale Republicii 

Moldova va depinde, printre alți factori, de fundamentarea teoretică și implementarea corectă a vectorului 

ramural al politicii de concurență, luând în considerație ultimele evoluții ale științei economice și experiența 

străină relevantă.  
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DIAGNOSTICA ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERILOR  

ÎN SITUAȚII DE CRIZĂ 
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Abstract: Pentru efectuarea diagnosticului stării întreprinderii se utilizează diverse metode de analiză  economică 

și financiară, ce permit examinarea multilaterală și aprecierea diferitor aspecte ale activității ei. Elaborarea deciziilor 

economice bine chibzuite neapărat este precedată de etapa analizei informațiilor conținute în diferite surse de date și, în 

primul rând, în rapoartele financiare. 

Cuvinte-cheie: diagnostica economico-financiară, criza, riscul de faliment, metode de evaluare, întreprindere. 

 

 

Viabilitatea întreprinderii în situație de criză depinde, în mod esențial, de oportunitatea și argumentarea 

deciziilor manageriale. Menționăm că, analiza financiară efectuată pentru întreprinderi în situație de criză 

conferă procesului decizional al conducerii un conținut profund științific, corespunzător situației conjuncturale 

din fiecare etapă, bazat pe luarea în considerație a factorilor mediului intern și extern.  

Reieșind din practicile internaționale, situațiile de criză în organizații ar putea fi evitate sau cel puțin 

reduse prin intermediul diagnosticării la timp a fenomenelor de criză, în vederea evitării acesteia sau 

minimizării, pe cât posibil, a influențelor negative ale factorilor de risc ce pot pune în pericol funcționarea și 

dezvoltarea activității organizației.  

Astfel, analiza diagnostic economico-financiară a întreprinderilor, inclusiv a celor în dificultate, are 

drept scop determinarea și evidențierea celor mai esențiale probleme și locuri vulnerabile în activitatea 

economică, administrativă și financiară a unității economice, precum și stabilirea cauzelor apariției lor, iar prin 

aplicarea instrumentelor și procedeelor specifice oferă managerilor, investitorilor și creditorilor un sprijin 

absolut necesar pentru elaborarea și fundamentarea deciziilor corespunzătoare.  

În prezent, diagnosticul este considerat unul dintre cele mai importante instrumente al gestiunii anticriză 

și se realizează prin intermediul monitoringului permanent al situației economico-financiare a întreprinderii și 

a factorilor mediului extern, care au o influență majoră asupra activității întreprinderii, ceea ce-i va permite să 

obțină timpul necesar pentru a evita criza, sau, cel puțin, să o slăbească, respectiv, să diminueze influențele 

negative ale acesteia, în cazul în care evitarea este imposibilă. 

Unul dintre obiectivele principale ale diagnosticului întreprinderii în situație de criză  constă în 

anticiparea și prognozarea acesteia. În sistemul gestiunii anticriză, prognozarea crizei ocupă un loc principal. 

Anume, prin intermediul acesteia, poate fi determinat gradul sau probabilitatea de apariție a crizei la 

întreprindere. La momentul actual, problema prognozării crizei financiare la întreprindere este extrem de 

actuală pentru Republica Moldova.  

Ținînd cont de caracteristicile și specificul managementului anticriză în condițiile actuale de dezvoltare 

a Republicii Moldova, se propune efectuarea diagnosticii economico-financiare a întreprinderilor în situații de 

criză în baza analizei stării financiare referitor la prezența/lipsa semnalelor de faliment fictiv sau 

premeditat. 
Analiza stării financiare referitor la prezența/lipsa semnalelor de faliment fictiv sau premeditat se poate 

efectua prin evaluarea riscului de faliment, care, la rîndul său, se poate calcula cu ajutorul unor metode de 

predicție, bazate pe un sistem de grupare a unor indicatori aflați în corelație cu starea de sănătate sau slăbiciune 

a întreprinderilor.  

Prin riscul de faliment se înțelege determinarea unei funcții ce ar permite estimarea probabilității că 

agentul economic va înregistra  pierderi, care, ca consecință, vor genera imposibilitatea acestuia să își onoreze 

datoriile față de creditori și investitori [1].  

Urmare a studierii literaturii de specialitate, am identificat că metodele de analiză a riscului de faliment 

sunt tehnici statistice ale analizei discriminante, care grupează caracteristicile financiare ale întreprinderilor 

atît cu funcționare normală, cît și a celor cu dificultăți în activitatea de gestiune economico–financiară. 

Analiza discriminantă reprezintă una din metodele de investigare a stării de bonitate a unei întreprinderi 

cu scopul de a prezice starea de criză sau de faliment a acesteia. Astfel, metoda discriminantă este o metodă 

de diagnostic, care își propune să măsoare riscul la care se expune investitorul, creditorul sau agentul economic 

în activitatea sa viitoare.  
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Printre cele mai cunoscute modele de evaluare a riscului de faliment, bazate pe analiza statistică 

multifactorială sunt: modelul Altman (1968 și 1983), modelul Taffler (1977), modelul Beaver, modelul Conan-

Holder, modelul Băncii Comerciale Române, modelul economistei G. Savițcaia (Belarus) etc. 

Metodele de analiză a riscului de faliment, în ansamblu, constituie abordarea cantitativă a metodologiei 

de prognozare a crizei. Esența acestei abordări constă în determinarea unor mărimi normative, critice ale 

indicatorilor analitici sau a combinației acestora, ce caracterizează starea economico-financiară a 

întreprinderii. Dacă mărimile efective ale acestor indicatori depășesc mărimile normative, aceasta semnifică 

creșterea probabilității de apariție a crizei financiare la întreprindere.  

 

Concluzie  
Ținînd cont de practicile internaționale, experiența de pronosticare a falimentului întreprinderii se 

bazează, în cele mai multe cazuri, pe modelele de factori, iar printre multiplele metode pot fi evidențiate ca 

cele mai răspândite modelele de patru și cinci factori. 
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COMPETITIVITATEA ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR  

ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 
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Abstract: The construction industry is involved in creating the physical assets which are the basis of virtually 

every aspect of development, and in the creation of much of the world’s man-made capital (Spence, R. and Mulligan, H. 

(1995), “Sustainable development and the construction industry”, Habitat International) 

Cuvinte-cheie: Competitivitate, dezvoltare durabilă, construcție, companie, business, economie, management. 

 

 

Industria construcțiilor influențează semnificativ economia, societatea și mediul înconjurător. Din punct 

de vedere economic, în aproape toate țările lumii, mediul construit reprezintă, în mod normal, mai mult de 

jumătate din investiția națională totală de capital. Din punct de vedere social, sectorul construcțiilor este cel 

mai mare angajator industrial în majoritatea țărilor, reprezentând aproximativ 7% din totalul locurilor de muncă 

din întreaga lume. Caracterul intensiv al forței de muncă a activităților de construcție prezintă, de asemenea, 

oportunități de reducere a sărăciei. Din punct de vedere ecologic, industria construcțiilor este unul dintre cei 

mai mari exploatatori de resurse și are un impact imens asupra mediului de viață și de lucru. Industria 

construcțiilor este un mare contribuitor al multor probleme de mediu, cum ar fi pierderea solului și a terenurilor 

agricole, pierderea pădurilor și a terenurilor sălbatice, poluarea aerului și este, de asemenea, un utilizator 

important al surselor și mineralelor neregenerabile din lume. 

Calitatea lucrărilor de construcție are, de asemenea, un impact direct asupra calității vieții oamenilor. 

Nu în ultimul rând, performanța energetică a clădirilor și eficiența resurselor în procesul de fabricație, 

transportul și utilizarea produselor pentru construcția de clădiri și infrastructuri au un impact considerabil 

asupra energiei, asupra schimbărilor climatice și asupra mediului. 

Prin urmare, competitivitatea întreprinderilor de construcție constituie o temă importantă nu numai 

pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă în general, ci și pentru garantarea durabilității acestui 

sector 

Sectorul construcțiilor ar putea contribui în mod semnificativ la crearea de locuri de muncă prin 

intensificarea activității în unele domenii foarte promițătoare, precum renovarea de clădiri și în infrastructură, 

cu sprijin, de exemplu, prin politici adecvate de promovare a cererii, dar și de încurajare a investițiilor. 

Tranziția către o economie eficientă în utilizarea resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon va 

aduce cu sine și importante schimbări structurale în sectorul construcțiilor, care va trebui să se adapteze și să 

anticipeze necesarul de calificări și competențe în aceste domenii. Acest lucru este valabil în special în ceea ce 

privește pregătirea forței de muncă pentru construcția de clădiri cu „consum de energie aproape de zero”, fie 

că este vorba de clădiri noi sau renovate. 

Având în vedere importanța crescândă a conceptului de durabilitate, problemele legate de dezvoltarea 

durabilă în domeniul construcțiilor a primit o atenție considerabilă și din partea cercetătorilor.  

Cu toate acestea, importanța în creștere a problemelor legate de durabilitate prezintă o dilemă pentru 

firmele de construcție. Pe de o parte companiile de construcție, trebuie să se concentreze asupra costurilor, 

programării și calității pentru a menține competitivitatea; iar pe de altă parte trebuie să răspundă provocărilor 

legate de durabilitate și să devină companii responsabile din punct de vedere social și de mediu. Problema 

centrală este: poate competitivitatea economică și durabilitatea corporativă să meargă mână în mână? 

Cercetările existente indică în general că nu există o relație sigură și unică între durabilitate și 

competitivitate. Aceste studii au arătat că durabilitatea ar putea contribui sau ar putea fi în detrimentul 

competitivității. În realitate, aceasta reprezintă o provocare semnificativă în ceea ce privește competitivitatea 

economică și durabilitatea corporativă în firmele care, de obicei, sunt constrânse de resurse. 

Pentru a promova tranziția durabilă a firmelor de construcții, este imperativ să se exploreze modul în 

care durabilitatea și competitivitatea interacționează între ele.  

 

1.  Durabilitatea companiilor de construcție 

Unul din aspectele principale în introducerea durabilității în domeniul construcțiilor, sunt costurile. 

"Costul suplimentar" este unul dintre factorii critici care au afectat în mod serios dorința companiilor de 
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construcție de a promova durabilitatea. Cu toate acestea, studiile demonstrează că practicile durabile pot, de 

asemenea, contribui la reducerea costurilor pentru firmele de construcție. Acest lucru indică existența unor 

interacțiuni complexe între durabilitate și competitivitate. În realitate, răspunsul la întrebarea, daca trebuie să 

se adopte practici de durabilitate, este în mare măsură legată de faptul dacă durabilitatea poate contribui la 

competitivitatea economică a firmelor de construcție. Cu toate acestea, această problemă este rareori explorată 

sistematic de către cercetarea în domeniul durabilității în industria construcțiilor. 

 

2. Competitivitatea companiilor de construcție 

Competitivitatea, în esență, este capacitatea firmelor de a câștiga în competiția de afaceri, având în 

vedere capacitățile mai bune decât a concurenților. Similar cu durabilitatea, nu există lipsa studiilor privind 

diferitele aspecte ale competitivității companiilor de construcție, cum ar fi strategia competitivă și performanța 

corporativă a firmelor de construcție; calcularea și modelarea competitivității și a factorilor de competitivitate 

generală. 

Unele studii au sugerat în mod explicit că constructivitatea competitivității acoperă diferite elemente ale 

durabilității. De exemplu, au fost identificați indicatorii de competitivitate privind sustenabilitatea pentru 

contractori, cum ar fi disponibilitatea și eficacitatea sistemului de siguranță și sănătate și disponibilitatea și 

eficacitatea sistemului de management de mediu. Alți învățați nu împărtășesc acest punct de vedere. De 

exemplu, s-au identificat 41 de construcții critice relevante pentru competitivitatea contractorilor din Chile, 

dintre care niciuna nu descrie performanțele de mediu. Mai interesant, s-a identificat 35 de factori critici de 

succes pentru competitivitatea contractantului. Studiul a constatat că cei mai critici factori de succes includ 

strategia de licitare, strategia competitivă și relația cu guvernul, ceea ce sugerează că perspectiva competitivă 

tradițională asupra economiei este încă înrădăcinată în mintea antreprenorilor chestionați. 

Cu toate acestea, s-a argumentat că, în contextul economiei ecologice, perspectiva competitivității 

tradiționale asupra economiei trebuie revizuită pentru a dezvolta noile concepte de "competitivitate 

durabilă", cu o mare parte a cercetării care se axează pe dezvoltarea durabilă și competitivitate. 

Dezvoltarea durabilă a câștigat o recunoaștere din ce în ce mai mare în politicile corporatiste, naționale 

și internaționale, care a provocat viziunea tradițională asupra competitivității. De exemplu, Forumul Economic 

Mondial a lansat rapoarte globale și regionale privind competitivitatea pentru ultimele trei decenii, în care 

durabilitatea este încorporată începând cu 2011. 

În mod specific pentru industria construcțiilor, Comisia Europeană a încercat "să atingă competitivitatea 

durabilă", obiectivul strategic principal al industriei construcțiilor din Europa în următorul deceniu. 

 

3. Influențe pozitive și negative a durabilității asupra competitivității 

Promovarea durabilității în industria construcțiilor poate contribui la competitivitate, deoarece practicile 

de durabilitate pot conduce la un proces mai eficient, la o productivitate mai mare și la mai multe oportunități 

de piață. Cu toate acestea, promovarea durabilității poate necesita investiții mai mari, inducerea incertitudinii 

tehnologice și generarea unui risc de exploatare, care este în detrimentul competitivității. În mod similar, 

studiile au arătat că competitivitatea ar putea exercita atât influențe pozitive, cât și negative asupra durabilității. 

Prin urmare, este imperativ să se diferențieze în mod explicit aceste interacțiuni: 

a) Influențe pozitive ale durabilității asupra competitivității. Adoptarea practicilor de durabilitate 

ar putea contribui la competitivitatea firmelor de construcții. De exemplu, economiile de costuri ar 

putea fi realizate prin implementarea practicilor de durabilitate prin reducerea consumului de 

resurse, îmbunătățirea eficienței energetice. Alte avantaje legate de competitivitate includ preferința 

investitorilor și a clienților pentru proiectele durabile și o bună imagine corporativă. 

b) Influența negativă a durabilității asupra competitivității. Promovarea durabilității ar putea avea 

un impact negativ asupra competitivității firmelor de construcții. O problemă proeminentă este 

investiția ridicată provenită din adoptarea unui nou design, material și tehnologie cu performanțe 

înalte de durabilitate și practici de construcție durabile. Alte aspecte conexe sunt riscul tehnic ridicat, 

timpul suplimentar pentru finalizarea proiectului , responsabilitatea suplimentară pentru întreținerea 

proiectului și lipsa producătorilor și furnizorilor verzi. 

c) Influențe pozitive ale competitivității asupra sustenabilității. Concentrarea pe competitivitate ar 

putea motiva firmele de construcții pentru a-și îmbunătăți performanța în domeniul 

durabilității. Pentru a susține dezvoltarea pe piața construcțiilor din ce în ce mai competitive, 

firmele de construcții pot alege strategia de diferențiere și se pot concentra pe tehnologiile durabile. 

Pentru a menține competitivitatea și pentru a susține o imagine bună a întreprinderilor, firmele de 

construcții trebuie să ia în considerare nevoile diferitelor părți interesate, cum ar fi publicul și ONG-
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urile. Creșterea costurilor cu energia și resursele reprezintă stimulente pentru firmele de 

construcții pentru a îmbunătăți durabilitatea mediului. Existența acestor mecanisme implică faptul 

că focalizarea pe competitivitate ar putea să motiveze firmele de construcții să promoveze 

durabilitatea. 

d) Influența negativă a competitivității asupra durabilității. Concentrarea exclusivă asupra 

competitivității economice ar putea conduce, de asemenea, la diferite probleme de durabilitate. 

Preferința scăzută a clienților pentru proiectele durabile este o chestiune esențială. În unele industrii 

de construcții, cererea de pe piață a clienților se concentrează în mod omogen asupra prețului 

scăzut, iar clienții nu au nevoie, în general, de durabilitate deoarece nu dispun de informații 

despre posibilitățile de durabilitate, ceea ce face ca activitățile de construcție să fie orientate mai 

degrabă către competiția prețurilor decât îmbunătățirea durabilității. Concentrându-se pe 

competitivitatea pe termen scurt, firmele de construcții nu sunt dispuse să suporte costuri 

suplimentare în avans. Alte mecanisme, cum ar fi sprijinul redus al proiectelor durabile din 

partea actorilor financiari, cultura conservatorismului și inovația incrementală determinată de 

reducerea costurilor pe termen scurt, impun adoptarea unor practici durabile. 

 

4. Procesul de tranziție către “competitivitatea durabilă” 

Firmele sunt în medii de afaceri dinamice și pot fi influențate de diferiți actori. Interacțiunile dintre 

răspunsurile strategice ale firmelor și mediile ar putea conduce tranziția firmelor spre durabilitate. Cadrul 

propus integrează: interacțiunile dintre durabilitatea și competitivitatea firmelor de construcții; evoluția 

răspunsurilor strategice ale firmelor la medii; și evoluția mediilor economice și social-politice, de a propune o 

concepție trifazică a procesului de tranziție spre o competitivitate durabilă, adică fază repulsivă, fază atractivă 

și fază de integrare 

Faza repulsivă. Sistemele tehnico-sociale existente sunt stabilizate prin diferite mecanisme de blocare. 

Mecanismele tipice de blocare includ: standardele tehnice sau politicile guvernamentale pot favoriza 

tehnologiile existente; rețeaua de afaceri a corporațiilor este dificil de schimbat; practica ingineriei, preferința 

consumatorilor, modalitățile de a face afaceri sunt integrate profund în instituțiile sau infrastructurile existente 

etc. Existența acestor mecanisme determină faptul că firmele din industrie și mediile lor economice și social-

politice au un anumit nivel de stabilitate. Această stabilitate reprezintă o provocare imensă pentru abordarea 

problemelor legate de durabilitate. De exemplu, atât economiile industriale, cât și țările industrializate rapid se 

blochează în sistemele tehnologice bazate pe combustibili fosili. 

Activiștii și grupurile afectate din mediul socio-politic pot formula preocupări legate de aspectele legate 

de durabilitate pentru a răspunde industriei. Cu toate acestea, firmele tind să ignore aceste preocupări și să se 

opună oricăror modificări necesare la început din cauza acestor mecanisme de blocare. 

Deoarece industriile se opun luării de măsuri pentru a răspunde problemelor, activiștii și grupurile 

afectate se pot uni într-o mișcare socială pentru a atrage atenția publicului și pentru a evoca preocupările 

publicului, ceea ce conduce în continuare la o atenție tot mai mare și la dezbateri politice asupra problemelor 

de sustenabilitate. Cu toate acestea, este încă dificil să se permită schimbări în industrii pentru a răspunde la 

aceste probleme. Din cauza lipsei de conștientizare publică, firmele ar putea susține că problemele sunt 

temporare și minore, iar măsurile de rezolvare a problemelor sunt imposibil și costisitoare. Acest fapt este 

amplificat de un anumit grad de dependență a economiei locale de actorii din industrie. 

Faza atractivă. În această fază, problemele legate de durabilitate devin din ce în ce mai importante și 

beneficiază de o atenție sporită din partea publicului. Astfel, o piață de nișă a produselor durabile pare să 

schimbe puțin mediul economic principal, facilitând căutarea locală a soluțiilor la problemele de durabilitate. 

Responsabilii politici se angajează în audieri și investigații și introduc legislație, care să abordeze aspectele 

legate de durabilitate. Dacă se introduc politici dure, de ex. instrumente financiare sau stimulente financiare, 

mediul economic ar putea fi modificat în continuare favorizând întreprinderile durabile. În general, mediul 

economic are o influență mai mare asupra strategiei corporative decât mediul socio-politic, deoarece firmele 

rareori se vor schimba doar pentru a rezolva provocările societale. În mod similar, atunci când dezbaterile 

publice și politicile dure duc la schimbări în preferințele consumatorilor, sustenabilitatea poate deveni parte 

din convingerile principale ale firmelor (Penna și Geels, 2012). Cu toate acestea, opinia publică în mediul 

social-politic nu trebuie neglijată deoarece exercită presiuni asupra factorilor de decizie politică, influențând 

legitimitatea culturală a industriilor și fezabilitatea reformei politice. 

Faza de integrare. În faza de integrare, durabilitatea este abordată de majoritatea firmelor din industrie 

și, prin urmare, industria este fundamental transformată. În această fază forța atractivă este mult mai puternică 

decât forța respingătoare. Durabilitatea și competitivitatea se îmbină rapid și, în cele din urmă, devin integrate 
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într-un concept "competitivitate durabilă". În cadrul noilor medii economice și socio-politice, promovarea 

durabilității devine practica principală și, pentru a menține competitivitatea, firmele trebuie să devină durabile 

pentru a fi selectate de mediile economice și sociale. Pentru a răspunde provocării durabile și pentru a satisface 

nevoile clienților, firmele optimizează funcționarea lor și integrează durabilitatea în strategia de afaceri pentru 

a atinge valorile economice, sociale și de mediu. 
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Abstract: The need for security is a very important aspect for individuals, companies, society, and the state as a 

whole. In turn, economic security is an indispensable resource of everyday life that allows the individual and the human 

community to achieve their aspirations, so the issues of economic security have always been relevant and current. The 

theme of economic security is becoming more and more acute due to very dynamic, contradictory tendencies and events 

in the modern world. As a result, the approach to the concept of economic security is very important, as it must guarantee 

the country's independence, its stability, improving the quality of people's lives, the development of science and 

technology. 

Cuvinte cheie: Securitate economică, atribute economice, amenințări. 
 

 

Fundamente ale securității economice. 

Fundamentul teoretic al apărării colective este de natură neo-liberală: Lord, Keohane, Wallander și 

Haftendorn au introdus argumentul resurselor economice în dezbaterea privind costurile apărării, introducând 

astfel și primele elemente de securitate economică. Ei s-au concentrat, pentru prima oară, pe costurile și 

beneficiile conflictelor și au introdus valoarea adăugată a instituțiilor internaționale în soluționarea conflictelor 

și evitarea anumitor amenințări de securitate, modelul fiind la origine ONU, OSCE, dar și NATO [1]. 

Astfel, securitatea economică, până nu demult, a constituit obiectul de abordare, în special, al savanților 

occidentali. S. Ronis a remarcat faptul că securitatea economică reprezintă elementul de bază al securității 

naționale [2].  

Totuși, în condițiile transformării socio-economice din anii '90 ai secolului al XX-lea a apărut 

necesitatea de a studia mai aprofundat aspectele asigurării securității economice. Drept urmare, la începutul 

secolului XXI, tema asigurării securității economice a început să fie studiată de către oamenii de știință din 

Moldova, precum sunt: G. Belostecinic [3], D. Parmacli [4], I. Stratan [5], D. Ingnatiuс [6], A. Galben[7] și 

alții.  

Astfel, G. Belostecinic a analizat securitatea economică ca o stare a sistemului relațiilor economice între 

subiecții economici, persoanele fizice, instituțiile de stat, atât în cadrul economiei naționale, cât și în domeniul 

activității economice externe [8], cu opinia căruia autorul acestei lucrări incontestabil este de acord.  

La rândul său, T. Pigui accentuează că securitatea economică reprezintă un concept complex și dinamic. 

Complexitatea sa derivă din multitudinea de procese și fenomene economice, sociale, financiare și nu numai 

pe care o presupune, pe de o parte. Pe de altă parte, aici, intervine consistent globalizarea, văzută atât ca proces, 

cât și ca fenomen care acționează sistematic și permanent asupra economiilor naționale. Dinamismul său este 

dat de ritmul alert al proceselor și fenomenelor economice care se produc atât la nivel național, cât și planetar. 

[9]. Considerăm că, opinia dlui T. Pigui completează oninia dlui G.Belostecinic din considerentele 

fenomenelor dinamice economice. 

Din punct de vedere legislativ, în Republica Moldova, de asemenea se pune accent pe studierea 

aspectului de securitate economică. În lista actelor normative care reglementează problemele ale securității 

economice, prin prisma aspectului securității sunt incluse: Constituția Republicii Moldova, Concepția 

Securității, Strategia Securității Naționale a Republicii Moldova [10], Proiectul Strategiei Securității Naționale 

din 2016, Legea cu privire la securitatea de stat [11], Legea privind organele securității statului, Legea cu 

privire la apărarea națională etc. 

O importanță aparte o are și Hotărârea Guvernului nr. 134 din  19.07.2018, pentru aprobarea Strategiei 

naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 

2018–2022. Mai recent, a fost aprobată Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru pentru 

anii 2019-2024. 

Analiza evoluției procesului de elaborare a politicii de securitate și apărare, relevă tendința Republicii 

Moldova,  de a menține stabilitate internă și, respectiv, de a consolida o reacție promptă la provocările expuse 

din exterior, interese geostrategice din exterior, precum și a procesului de constituire a cadrului legislativ intern 

în domeniu.  
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Astfel, indiferent de modificarea componentei politice interne, este necesară o revizuire continuă și 

adaptare la circumstanțele unui mediu economico-politic în permanentă evoluție. 

 

Factorii ce destabilizează securitatea economică în Republica Moldova.  

Economia, care evoluează în mod constant, poate rezista amenințărilor economice interne și externe, 

care sunt fiabile și eficiente, grație implimentării proceselor de atenuare a efectelor destabilizatoare. Securitatea 

economică este un element major al securității naționale. Indiferent de modul în care ne uităm la nivelul de 

securitate națională, nu poate fi pusă în discuție necesitatea includerii domeniului economic ca verigă 

importantă a viabilității națiunii noastre. Fără capital, nu există nici o afacere, fără afacere, nu există profit, 

fără profit, nu există locuri de muncă și fără locuri de muncă, nu există impozite și nu există capacități militare. 

Potrivit Serviciului de Securitate și Informații a Republicii Moldova, securitatea economică este o 

componentă a securității naționale și rezidă într-o stare a economiei, manifestată prin legalitate, echilibru și 

dezvoltare. 

În acest sens atributele economice de bază ale țării sunt reprezentate de suveranitatea economică și 

financiară, apărarea, precum și promovarea intereselor economiei naționale, în țară și în exterior. Principale 

segmente ale securității economice, monitorizate și protejate, sunt securitatea energetică, financiară, bancară 

și nebancară, securitatea ramurilor strategice ale economiei naționale și a întreprinderilor de importanță vitală, 

inclusiv prin prevenirea situațiilor excepționale [12].  

Totodată, trebuie identificate preventiv vulnerabilitățile din interiorul țării și din exterior, care se 

prezintă a avea direcționări și efecte cu caracter distructiv. În acest context este fundamental să se dezvăluie 

esența acestei probleme și aspectele conexe, să se identifice amenințările reale, să se propună metode fiabile 

și eficiente pentru a le rezolva, precum și să se sugereze modalități de depășire a acestora, având în vedere că 

procesele de integrare câștigă tot mai mult teren în economia mondială, devenind un factor semnificativ al 

securității regionale și subregionale și de menținere a păcii.  

Cu toate acestea, este în continuă creștere concurența economică, politică și militară dintre puterile 

mondiale și regionale, tendința de  implicare a țărilor mici în această cursă, ceea ce creează  riscuri 

suplimentare, în cazul unei abordări superficiale a scopurilor finale ale concurenței pe arena internațională. 

Amenințările la adresa securității economice a statului, în condițiile unui sistem financiar subdezvoltat 

și, în consecință, a economiei în general, vin de la „reacția în lanț” a crizelor financiare și economice într-o 

serie de țări industrial dezvoltate.  

Amplificarea continuă a inegalității dezvoltării economice, și, prin urmare, a calității vieții între țările în 

procesul de reformare și țările industrial dezvoltate contribuie la creșterea migrației necontrolate în masă, 

pierderea forței de muncă calificate, dar și introducerea în masă a capitalului străin în domeniul financiar, ceea 

ce poate complica pe viitor, finanțarea direcțiilor prioritare de dezvoltare a economiei naționale [13]. 

Amenințările de securitate sunt obiective și apar ca urmare a unei ciocniri a intereselor indivizilor, a 

segmentelor societății, a claselor, a statelor, pe măsură ce interacționează în procesul de dezvoltare socială. 

Astfel, se poate susține că cele mai profunde amenințări la adresa securității economice se manifestă 

prin: presiuni politico-diplomatice și tehnologice, agresiuni informaționale, acțiuni informatice ostile, 

agresiuni economico-financiare, acțiuni psihologice, culegere de informații și dezinformare, migrațiune cu 

efecte destabilizatoare, influențare culturală.  

Evaluarea impactului negativ în ceea ce privește sistemul economic presupune divizarea impactul asupra 

factorilor externi (influențe la nivel regional, mondial) și interni (tendințe negative în economie: decizii ale 

autorităților de stat, operațiuni speculative, reforme nepotrivite) de risc pe termen lung, care afectează negativ 

securitatea economică, în special stabilitatea și durabilitatea dezvoltării economice a țării. Totodată, în acest 

context, nu poate fi neglijată forța majoră (catastrofele naturale, grevele) și circumstanțele situate în situații de 

forță majoră (legislație nefavorabilă, embargo, modificări ale cursului de schimb).  

În plus, amenințările la adresa securității economice pot fi clasificate după cum urmează: 

- obiective - acestea sunt amenințări apărute în legătură cu situația economică a statului; 

- subiective - influența factorului uman, de exemplu; 

- potențiale - sunt determinate de poziția geopolitică în stat; 

- curente - apar în legătură cu criza financiară; 

- reale - cele care există în mod obiectiv; 

- ipotetice - concluzia se face pe baza unei analize specifice a situației economice; 

- imaginare - apar în imaginația umană și într-adevăr nu există.  
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Un aspect important este de a analiza laturile securității economice și de a acorda o atenție deosebită 

factorilor care contribuie la destabilizarea stării de siguranță la acest capitol. În acest sens, mai jos este expusă 

o posibilă clasificare a factorilor vizați. 

Factorul informațional este unul dintre cele mai importante condiții pentru asigurarea securității 

economice, care se realizează prin funcționarea sistemului de conservare a informațiilor ce constituie secrete 

de stat și furnizarea de informații organelor de stat și populației cu informații fiabile, inclusiv economice. 

Astfel, tehnologiile informaționale moderne au un rol extrem de important în sistemul de securitate 

economică al țării. Sistemele economice moderne și comunitățile multi-economice utilizează pe scară largă 

rețeaua economică globală și alte resurse informaționale. În acest sens, trebuie să se ia în considerare pericolele 

și amenințările pe care agresiunea cibernetică le ascunde și utilizarea tehnologiilor Internet pentru a depăși 

protecția securității economice a statului și a întreprinderilor individuale. 

Factorul social este un concept multidimensional: 
- în primul rând, este o tensiune socială, rezultatul căruia pot fi explozii sociale puternice, inclusiv 

războaie civile, ca urmare a căror economie va suferi atât de mult încât vorbirea despre securitatea economică 

va deveni superfluă. O țară poate fi aruncată înapoi din dezvoltarea sa, iar necesitatea ajutorului străin va 

deveni permanentă. Aici, monitorizarea sociologică și prognozarea gradului de tensiune socială devin o sarcină 

foarte urgentă; 
- în al doilea rând, este gradul de nemulțumire socială a populației, care se manifestă în fenomene 

precum crima, dependența de droguri, alcoolismul etc .; 
- în al treilea rând, epuizarea potențialului intelectual al țării. Consecințele unui "exod al creierelor" pot 

fi, după cum sa remarcat deja, dezastruoase pentru țară. Din nefericire, acest pericol este subestimat de cei 

asupra cărora securitatea națională, inclusiv cea economică, a Republicii Moldova depinde în mare măsură.  
- în al patrulea rând, acestea sunt probleme naționale și probleme legate de refugiați, împărțirea bogăției 

naționale, barierele lingvistice etc. 

Factorii naturali sunt, în primul rând, prezența sau absența resurselor naturale în țară. În cazul lipsei 

lor, statul, care nu dezvoltă măsuri speciale pentru furnizarea pe termen lung de materii prime și energie pentru 

producție sau unele modalități de a le înlocui, riscă să intre într-o situație dificilă. 

Factorul de mediu are, de asemenea, un impact semnificativ asupra securității economice. Este suficient 

să menționăm catastrofa de la Cernobîl pentru a avea o idee despre influența factorului de mediu asupra 

economiei țării. Sub un anumit set de circumstanțe imprevizibile (forța unei explozii, direcția vântului etc.), 

consecințele pentru unele state ar putea fi foarte deplorabile [14]. 

Totodată, este necesar de analizat tematica abordată și după influența factorilor asupra entităților 

economice. În acest sens amenințările la adresa  securității economice pot fi, de asemenea, clasificate după 

zona  lor de origine.  

 legal (de exemplu, modificări ale legislației cu consecințe negative asupra entităților economice); 

 politică militară-politică (deteriorarea situației politice în locul sau în locurile de funcționare a 

entităților economice); 

 economice (condiții nefavorabile de piață); 

 climatice (dezastre naturale); 

 culturale (xenofobie); 

 efectele sociale (efectele adverse ale factorului uman); 

 științifică și tehnică (imposibilitatea sau întârzierea aplicării rezultatelor progresului științific și 

tehnic), etc. 

Analiza factorilor și amenințărilor la adresă securității economice a statului constituie un criteriu foarte 

important, deoarece drept rezultat, se va dezvălui esența și structura sistemului de securitate economică, 

inclusiv prin investigarea aspectelor instituționale de asigurare a securității economice la toate nivelurile.  

Respectiv, după cum accentuează T. Pigui [9] asigurarea securității economice este rezultatul 

interacțiunii dintre factorii interni și cei externi care potențează sau nu întreg procesul de producție, repartiție 

și consum al bunurilor și serviciilor realizate într-o economie națională.  

Astfel, în vederea construirii unui sistem care să asigure securitatea economică ar trebui să  fie realizate 

mai multe acțiuni, printre care sunt: 

− consolidarea instituțională a conținutului securității economice; 

− definirea clară a domeniilor de responsabilitate, competențe și funcții ale organismelor 

guvernamentale; 

− reflectarea în reglementările administrative ale acțiunilor și măsurilor specifice, pentru a minimiza 

impactul negativ asupra sistemului de securitate economică; 
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− formarea specialiștilor în domeniul "securității economice". 

O abordare sistematică va permite identificarea în mod mai fiabil și în timp util a impacturilor negative, 

dezvoltarea și punerea în aplicare a măsurilor, ce vor servi pentru a minimiza impactul acestora asupra 

sistemului de securitate economică.  

 

Concluzii 

Securitatea economică ar trebui înțeleasă ca fiind un factor esențial al securității naționale și, anume, 

acela care asigură resursele și echilibrul dinamic al celorlalte componente ale acestui sistem. Respectiv, starea 

economiei naționale trebuie văzută ca sursă și fundament al eradicării sărăciei, foametei, inegalităților sociale 

și economice atât între indivizi, cât și diferite regiuni ale unor țări. 

Analiza și evaluarea componentelor funcționale ale securității economice ar trebui să fie baza pentru 

elaborarea unui set de măsuri, care să vizeze combaterea amenințărilor și factorilor care lezează siguranța 

securității economice, iar implementarea direcțiilor de asigurare a securității economice vor îmbunătăți 

potențialul economic al țării în ansamblu. 
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Abstract: Studiul de față evidențiază unele aspecte critice în procesul de calculare/recalculare a cotelor părți în 

bunurile imobile proprietate comună. Problema abordată ține de domeniul cercetării activității de expertiza tehnico-

economică a bunurilor imobile, aplicative în diferite sectoare ale economiei naționale. Studiul este bazat pe analiza 

critică a cadrului normativ și practicei empirice stabilite pe segmentul dat al pieții imobiliare. Cercetare denotă despre 

dispersarea cerințelor în cadrul normativ referitor cu situația de facto creată în domeniul formării bunului imobil prin 

divizare și determinarea modului de folosință a proprietății comune. Rezultatele obținute evidențiază necesitățile 

stringente în fortificarea cadrului legal în vederea reglementării activității de expertiza tehnico-economică a bunurilor 

imobile, îndeosebi partea ce ține de calculare/recalculare a cotelor din proprietate comună precum și materializarea 

acestora în natură prin diferite metode. Concluziile evidențiază importanța studiului și utilitatea acestora în vederea 

cercetărilor în domeniul expertizei tehnico-economice. 
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Introducere 

Problema de stabilire și recalculare a cotelor pe bunurile imobile proprietate comună în diferite scopuri, 

prezintă un impact social semnificativ în condițiile dezvoltării intensive a relațiilor sociale. Raporturile de 

corelare a cetățenilor, stipulate de prevederile cadrului legal actual, presupun apariția unor conexiuni de 

interese referitoare la bunurile imobile comune. Acest fenomen nu poate fi neglijat în prisma valorii 

semnificative a obiectelor imobile din punct de vedere a costului și importanței vitale acestora pentru existența 

și activitatea umană. 

Drept temei pentru apariția noțiunii de cotă – parte prezintă existența dreptului a mai multor persoane 

pe un bun proprietate comună. Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate 

doi sau mai mulți titulari de drept [1, art. 344, alin. (1)]. Deși prezentul articol se referă la analiza relațiilor de 

coproprietate pentru bunuri imobile caracterizate cu cotele delimitate a părților, sau prin noțiunea prevăzută 

de legislația actuală – cotele părți ideale [1, art.356, alin.(1)], relațiile de coproprietate în devălmășie sunt 

analizate ca o etapă componentă a procesului de stabilire a cotelor părți ideale. Cotele părți în devălmășie, sau 

prin alte cuvinte cotele nelimitate, sunt utilizate în situațiile când proprietatea comună aparține la doi sau mai 

mulți coproprietari fără determinarea clară a părților acestora în mărimi cantitative sau calitative. În mare parte 

acest tip de drept apare la bunurile imobile ce aparțin familiilor în urma procurării în timpul căsniciei [2,art.20] 

sau privatizării locurilor de locuit [3, art.10], în temeiul legii sau a unui act juridic. Ulterior, la efectuarea unor 

tranzacții sau altor operațiuni cu bunurile imobile ce aparțin coproprietarilor în devălmășie, la inițiativa 

coproprietarilor sau altor părți cointeresate, se stabilesc cotele părți delimitate sau ideale. Astfel, poate fi 

rezumat că cotele părți în devălmășie prezintă o etapa preliminară și provizorie în procesul de determinare a 

cotelor delimitate pe proprietate comună.  

În linii generale, acte normative care reglementează procedura de determinare a cotelor –părți în 

proprietate comună sunt stabilite, însă acestea (norme) nu prevăd în plină măsură dinamica de modificare a 

bunurilor imobile, starea acestora în urma factorilor agresivi naturali și antropici, schimbarea statutului și 

investiții în repararea și menținerea acestor bunuri. Un alt factor nereglementat prezintă modificarea în timp a 

sensului valoric al bunului imobil în urma schimbărilor condițiilor geografice, climatice, economice, sociale, 

etc.  

Necesitățile în revizuirea normelor reglementatorii de calculare și recalculare a cotelor părți în 

proprietate comună servește un motiv pentru cercetarea științifică a problemelor de expertiză tehnico-

economică a bunurilor imobile. 

Material și metodă 

În cadrul cercetărilor sunt utilizate metode de abordarea sistemică și analiza monografică pe domeniul 

investigat, precum și domeniile tangențiale. Ca domeniile tangențiale sunt vizate activități în lucrări cadastrale, 

evaluarea bunurilor imobile, măsurători geodezice, proiectarea și expertiza construcțiilor, și alte sectoare de 



218 

activitate în economia națională, ce au implicațiile practice la obiectul cercetării. Cercetările sunt executate în 

baza metodologiei de studiul critic al bibliografiei, analiza și deducerea esenței a reglementărilor relațiilor 

sociale cu privire la utilizarea bunurilor imobile proprietate comună. 

Proprietatea comună în devălmășie 

Cotele părți nedelimitate, pe proprietate în devălmășie, presupun aparținerea întregului bun imobil la 

câțiva coproprietari, fără determinarea cotelor ideale. Deseori, conform prevederilor cadrului legal, cota parte 

în devălmășie se stabilește în mod automat la momentul apariției drepturilor pe proprietate comună. 

Coproprietate în devălmășie nu prezintă subiect direct al tematicii abordate până apariția problemei de 

atribuirea bunurilor comune regimului proprietății comune pe cote-părți în diferite scopuri: desființarea 

relațiilor de familie, divizarea businessului, dezvoltarea bunului imobil, vânzarea silită, etc. Pentru partajarea 

bunurilor imobile comune în devălmășie, se prezumă că părțile sunt egale între coproprietari [2, art.26, 

alin.(1)]. În practică însă, sunt dese ori întâlnite cazuri de dezacordul coproprietarilor la părțile egale din 

proprietate comună, datorită diversității a cotelor de participare a lor în crearea și/sau menținerea bunului 

imobil. Datorită faptului, că stabilirea regimului de proprietate în cote părți delimitate, în multe cazuri este o 

etapa a litigiului între părțile cointeresate, procedura de calculul a mărimii cotelor urmează a fi  bine 

reglementat pentru evitarea interpretărilor dubioase și controversate. Ca o măsură de prevenire a astfel de 

litigii, se practică descrierea situațiilor de partajare în rapoartele preliminare – contractele matrimoniale, 

statutele entităților, contractele de investiții, memorandumuri, etc. O parte de situații sunt reglementate de 

cadrul legal actual. Neconformitățile situațiilor din practică cu cele din rapoartele de statut se datorează 

complexității activității umane fascinante, apariției practicii noi, condițiilor împrejurării sociale și altor factori 

variabili.  

Calcularea cotelor părți delimitate 

Coproprietarii devălmași a proprietății comune, apărute în baza legii sau unui act juridic, pot iniția 

delimitarea cotelor părți din proprietatea comună prin procedura notarială sau prin instanță cu prezentarea 

dovezilor scrise despre participarea lor la dobândirea proprietății comune în devălmășie [6, art.66]. Procedura 

de delimitarea cotelor părți, sau de partajare dese ori prezintă o parte de litigiu între coproprietari devălmași. 

Astfel, este necesară o clasificarea reglementată a calculării cotelor ideale în funcția de participare a 

coproprietarilor în crearea, menținerea și îmbunătățirea proprietății comune.  În lipsa înțelegerilor preliminare, 

autentificate (exemplu – contract matrimonial), dovezile părților în vederea justificării priorităților pe bunuri 

comune sunt greu dovedite. În acest caz instanța se referă la opinia specialistului/expertului pentru stabilirea 

cotelor părți. Pentru argumentarea recomandărilor propuse, precum și pentru protejarea profesională, 

executantul lucrărilor de expertiză are nevoie de un cadru normativ bine dezvoltat și autentificat. În prezent, 

lipsa normelor de reglementare creează situații dubioase, formează platou pentru corupere și majorează riscul 

pentru activitatea dată. Acest fapt se reflectă direct la prețul serviciilor și calitatea acestora.   

În situația financiară de insolvabilitate,  la distribuția intermediară a masei debitoare [4], comitetul 

creditorilor aprobă cota de distribuție la propunerea administratorului/lichidatorului. Dacă nu s-a constituit un 

comitet al creditorilor, cota de distribuție o stabilește administratorul/lichidatorul și o aprobă instanța de 

insolvabilitate [4, art.157]. În aceiași ordine de idei, este nevoie într-un complex de acte normative stabilite 

pentru soluționarea diferitor cazuri cu scopul evitării prejudiciilor financiare a părților implicate în proces de 

partajare în scopul acoperirii datoriilor. 

Un alt sens al cotei părți din proprietate comună apare la calcularea cotizațiilor de participare a titularilor 

de drepturi pe încăperile izolate din blocuri locative în proprietatea asociațiilor de locatari, condominiului. 

Acest sens al cotei-parți mai poartă noțiunea de ”cota indiviză”, cea ce caracterizează imposibilitatea stabilirii 

în natură a părților ce aparțin încăperilor izolate din spațiile clădirii proprietatea comună. Modul de calcul al 

cotei părți indivize pentru încăperile izolate din blocurile locative se stabilește după prevederile Legii 

condominiului [5, art.7], în funcție de suprafața totală a încăperii izolate raportată la suma suprafețelor a tuturor 

încăperilor izolate din bloc.  

Tot acest act normativ presupune diferențierea cotelor părți la decizia adunării generale a locatarilor. 

Acest fapt denotă despre existența situațiilor când cotele pot fi stabilite după alți factori, cum sunt: tipul 

încăperilor, modul de asigurare a blocului, repartizarea sarcinilor pentru menținerea spațiilor comune, etc. 

Astfel, ca exemplu, proprietarii încăperilor izolate cu destinația comercială de la parterul blocurilor locative 

urmează să preia o sarcină mai mare din cotizații pentru reparația edificiilor de pe terenul aferent, în timp când 

proprietarii încăperilor superioare achită menținerea și reparația scărilor și acoperișului. În prezent, modul de 

calcul al cuantumului cotelor în funcție de alți factori nu este descris. Lipsa descrierii clare pe acest segment 

normativ creează un impact de interese și situații de conflict. O tangența acestor condiții se urmărește în 
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procedura de delimitare a proprietății publice [10, art. 22 (3)], pentru cazuri în care într-o clădire există încăperi 

izolate proprietate publică a statului. 

Recalcularea cotelor părți 

O altă situație litigioasă se creează în cadrul procesului de recalculare a cotelor părți în proprietate 

comună în urma dezvoltării bunului imobil în condiții speciale. Este vorba de situația, când bunul imobil - 

proprietatea comună este dezvoltat de către unul, sau o parte de coproprietari din sursele proprii fără implicarea 

altor coproprietari. Conform cerințelor normative, investițiile financiare în construcția / reconstrucția / 

reparația / restaurarea proprietății comune sunt înzestrate cu proiect de investiții care, urmează să conțină 

studiul de fezabilitate. Unul din compartimente al studiului de fezabilitate pe proiectului de investiții trebuie 

să conțină capitol de recalculare a intereselor coproprietarilor în urma lucrărilor proiectate. Dar din cauza 

diferitor factori, dese ori sunt întâlnite conflicte între coproprietari privind dezacordul acestora cu cotele 

stabilite între ei. Acestea situații apar ca efect de nerespectarea procedurii de construcție, neajunsul sistemului 

de administrare a calității în construcții, costurile înalte a expertizei tehnico-economice și studiului de 

fezabilitate pentru proiecte. Investițiile se fac fără proiecte sau cu proiecte care nu conțin acordul 

coproprietarilor la modificarea cotelor în urma acestor investiții. 

Lipsa unor norme clar stabilite în vederea recalculării cotelor în urma reconstrucției bunului imobil 

formează un șir de coliziuni la studierea diferitor cazuri. În mod tacit, cotele se raportează diferitor tipuri de 

suprafețe, volumului, numărului cantitativ sau altor parametri tehnici ai bunului imobil. Însă, dacă bunul imobil 

ce aparține la mai mulți coproprietari este reparat din sursele unora din părți cu, sau fără modificarea 

parametrilor tehnici – suprafața sau volumul clădirii, la vânzarea acestui bun, prețul de realizare urmează a fi 

repartizat echivalent cotelor deținute.  

Cu toate că legislația prevede respectarea drepturilor pentru coproprietarul care a făcut din contul său, 

cu acordul celorlalți coproprietari, bunului comun îmbunătățiri inseparabile are dreptul să ceară modificarea 

respectivă a cotelor-părți sau compensarea cheltuielilor [1, art. 346, alin.(2)], în practica este foarte anevoios 

de determinat ponderea cheltuielilor de reparație luând în vederea timpul de executare, condițiile de piață, 

specificul obiectului, diferite tipuri de valori și depreciere și alți factori importanți. Prin alte cuvinte, 

suplimentul la valoarea de piață, cauzat reparației nu corespunde cheltuielilor suportate pentru aceasta 

reparație. Aceasta necorespundere are un caracter ambisens. Ca exemplu, un complex de lucrări simple cu cost 

redus, poate ridica semnificativ valoarea și invers, cheltuielile pentru o reparație complexă cu materiale și 

tehnologii  costisitoare poate să nu se reflecte efectiv asupra prețului de piață.  

Urmărind prevederile Legii cadastrului [8, Art. 40, alin.3], și anume modificările din 2016 (Legea 

nr.180, din 21.07.2016), în cazul în care bunul imobil proprietate comună pe cote-părți a fost reconstruit sau 

supus distrugerii (demolării) parțiale, pentru efectuarea înregistrării în registrul bunurilor imobile, la 

înregistrarea  dreptului,  suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parțială a bunului, se 

prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părți sau contractul privind încetarea 

proprietății comune pe cote-părți, după caz. Prin astfel de norme, legiuitorul creează condițiile de activitate în 

domeniul de expertiză tehnico-economică. Se formează cererea pe piață imobiliară, care urmează a fi 

satisfăcută cu oferta agenților economici competenți în domeniul evaluării bunurilor imobile, lucrărilor 

cadastrale, expertiza tehnico – economică. În funcția instituțiilor de resort întră asigurarea activității date cu 

norme reglementatore pentru evitarea impactului pe segmentul dat de piață.  

În aceiași ordine de idei poate fi menționată situația de recalculare a cotelor părți din proprietate comună 

în procedura de extragerea datoriilor pentru creanțe sau stingerea obligațiilor fiscale prin executare silită [7, 

cap.9]. Ca un exemplu de situații de colizie poate fi cazul, când în funcție de cota debitorului, dintr-un complex 

de producere se extrage un bun imobil, fără care este imposibil ciclul de producere (frigider, garaj, cântar, etc.).  

Formarea bunurilor imobile prin divizare 

Multe cazuri în practica relațiilor de coproprietate pe bunuri imobile aduc la situații când este necesar de 

stabilit în natură părțile din bunuri imobile ce aparțin la mai mulți coproprietari. În condiția formării unor 

bunuri imobile noi și independente din cele existente, în funcția de cotele deținute de coproprietari, este 

utilizată procedura de formare a bunurilor imobile prin divizare cu încetarea prin procedura dată a proprietății 

comune [9, art. 11]. 

Formarea bunului imobil presupune crearea unui obiect imobiliar separat. Astfel, condițiile de executare 

a acestei operațiuni strict se mărginesc de activitatea de proiectare și construcție. Proiect de divizare a clădirilor 

și încăperilor izolate urmează a fi elaborate în urma lucrărilor de proiectare și construcție/reconstrucție a 

părților divizate, cea ce contravine practicii actuale.   
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Modul de folosire  

Determinarea modului de folosire presupune stabilirea regimului de utilizare a bunului comun prin 

acordul coproprietarilor sau, în caz de divergențe, prin hotărâre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile 

a intereselor tuturor coproprietarilor [1, art. 347, alin.(2)]. Prin alte cuvinte, procedura de determinare a 

modului de folosire prezintă o acțiune de asociere a cotelor ideale cu părțile materializate ale bunului comun, 

ce aparțin fiecărui coproprietar, exprimate în unitățile tehnico-economice. Practica actuală la determinarea 

modului de folosire, experimentată de specialiști, arată o tendință pronunțată în determinarea modului de 

folosire în funcție de unitățile tehnice. Astfel, cotele părți se exprimă în suprafața spațiilor din clădire, numărul 

de camere, numărul de construcții adiacente, numărul locurilor de parcare, edificiilor, etc. Procedura de 

stabilire a modului de folosință are un șir de avantaje față de formarea bunului prin divizare. Favoarea 

principală este păstrarea integrității bunului imobil inițial cu menținerea cerințelor urbane față de construcții 

în proprietate comună. Un factor foarte important la estimarea acestei proceduri este posibilitatea creării 

spațiilor de utilizare comună între părțile folosite de coproprietari, cea ce este imposibil la formarea prin 

divizare. Un alt avantaj este costul mai ieften al procedurii, datorită lipsei necesității de proiectare și 

reconstruiri. 

Problema principală a procedurilor de formare și stabilire a modului de folosire constă în imposibilitatea 

comparării echivalente a elementelor constructive cu diferite destinații, materiale de construcții, stare și 

utilitate. Ca exemplu, se echivalează suprafața beciului cu suprafața garajului sau bucătăriei. În aceiași ordine 

de idei se partajează spațiile comune - indivize, necesare fiecărei din părți utilizatoare – veceuri, coridoare, 

bucătării, etc. Îndeosebi aceasta problema se acutizează la aplicarea procedurii pentru partajarea încăperilor 

locative. O soluție pentru evitarea impactului cauzat utilizării unităților de măsură, va servi estimarea părților 

partajate conform metodologiei unice. Astfel, părțile vor fi cuantificate în unități financiare și pot fi ușor 

comparabile. Tot aceasta soluție ar permite stabilirea sultei pentru una sau mai multor părți cu condițiile 

dezavantajoase în conformitate cu prevederile legale [1, Art. 361, (3)]. 

Rezultatele discuției 

Ca rezultatul efectiv al prezentului articol se prezumă formularea impactului social și economic la nivel 

de ramură, de ordin teoretic și practic pe probleme ce ține de operarea raporturilor cu bunurile imobile 

proprietate comună. Condițiile de dezvoltare a relațiilor pe piața imobiliară, precum și a businessului omogen 

acestui segment, prezumă creșterea solicitărilor în expertizarea tehnico-economică a bunurilor imobile 

proprietate comună. Este evidentă o necesitate stringentă în completarea cadrului legal în vederea reglementării 

activității date. 

Ca efect al prezentului mesaj poate fi înaintarea propunerii de suplinirea și modificarea cadrului legal, 

care să rezulte logic din investigațiile efectuate în lucrare, contribuind la optimizarea doctrinei în problemele 

vizate și la perfecționarea legislației în vigoare. 

Problemele descrise în capitolele acestei lucrări, precum și concluziile menționate, pot servi un temei 

pentru inițierea unor lucrări de cercetare în domeniul expertizei tehnico-economice a bunurilor imobile. 
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Abstract: Pe parcursul ultimilor ani, studiul despre metode manageriale în mentenanță a luat amploare în țările 

din spațiu European și CSI. Experiențele țărilor Europene  ar putea fi preluate de către Republica Moldova, îndeosebi 

de către întreprinderile  industriale,  ajustând procesul de organizare managerială în mentenanță la specificul 

întreprinderilor autohtone. La momentul actual în industrie în întregime, precum și în industria ușoară a apărut 

necesitatea de a reorganiza procesul de mentenanță pentru a obține rezultate scontate prin eforturi minime. Procesul de 

organizare managerială v-a structura subdiviziuni cu caracteristici specifice a ramurei și a procesului de producere, fapt 

care va condiționa un control de gestionare și verificare metodologică ce asigură supravegherea în regim continuu a 

utilajului și o funcționare a acestuia eficientă.  

Cuvinte cheie: mentenanța utilajelor, managementul mentenanței, utilaj, fiabilitate, sisem de mentenanță, 
mentenanța corectivă, mentenanță preventivă, mentenanța condițională. 

 

 

Introducere  

Industria ușoară a Republicii Moldova este una din cele mai vechi ramuri din țară și una din cele mai 

dezvoltate și prospere ramuri ale economiei naționale. 

Potrivit Clasificatorului Activităților Economice a Moldovei (CAEM), industria ușoară  din Republica 

Moldova cuprinde trei sub sectoare principale: Fabricarea produselor textile, Fabricarea de articole de 

îmbrăcăminte; Producția de piei, prepararea și vopsirea blănurilor, articole din piele; Fabricarea încălțămintei. 

Actualmente în ramură activează cca 680 de întreprinderi, care oferă locuri de muncă la cca. 27000 

angajați, preponderent femei. Este unica ramură care are o amplasare câtuși de cât uniformă pe întreg teritoriul 

republicii, contribuind astfel la dezvoltarea administrației publice locale. 

Cu o pondere de cca 17% din exportul total al țării, industria ușoară este exportatorul numărul unu, 

având și o balanță comercială pozitivă. 

Conform datelor biroului național de statistică, în anul 2017 industria ușoară din Republica Moldova 

reprezenta 10,3% din producția industrială a țării. Cifra de afaceri a întreprinderilor din sectorul industriei 

ușoare constituia 4,5 miliarde lei, iar valoarea vânzărilor per angajat era doar de 166 mii lei, fapt care se explică 

printr-o cota ridicată a producției cu valoare adăugată redusă datorită persistării activității în LOHN a 

întreprinderilor din sectorul industriei ușoare.  

Principalul specific al întreprinderilor din industria ușoară este manopera înaltă și o dotare tehnică 

excesivă. Potrivit modelului de organizare al producerii în flux, fiecare loc de muncă este dotat cu o mașină de 

cusut liniară sau una specială. Numărul de utilaje corespund cu numărul personalului al întreprinderii. Rezultă 

că întreprinderile din industria ușoară au o dotare tehnică înaltă. Acesta implică o utilizare a unei mentenanțe 

complexe în întreprinderile din industria ușoară.  

 

Conținutul cercetării 

Orice proces de dezvoltare a întreprinderii se bazează pe trei piloni: performanță/calitate, buget, timp. 

Aceste grupe conlucrează concomitent unul cu altul. Luând în considerație că procesul de reparare și reabilitare 

a echipamentelor și utilajului de producere depinde de  timpul de utilizare activității de mentenanță în cadrul 

întreprinderii trebuie să i se acorde o atenție deosebită pentru a se evita riscurile neprevăzute din timp a 

degradării utilajului, ieșirii accidentale din funcțiune, fapt care ar condiționa probleme enorme la îndeplinirea 

programelor de producție prestabilite. 

 Scopul fiecării întreprinderi și anume a secțiiei de montare/reparare/întreținere este de a încetini 

degradarea utilajului și a menține starea favorabilă de lucru a utilajelor cât mai lung posibil, totodată 

componentele care merg spre degradare să fie înlocuite din timp, caci, aceste defecte vor acționa asupra calității 

procesului de lucru, a calității produsului finit și a stării economice a  întreprinderii. 

Companiile industriale, în timp de decenii și-au concentrat atenția asupra producției, ignorând funcția 

de mentenanță, considerată ca un rău necesar. Însă, în ultimul timp managerii companiilor industriale din țările 

europene, acordă o atenție cuvenită lucrărilor de mentenanță. Astfel, managementul modern de Mentenanță 
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tinde către “zero defecte”. Mentenanța Total Productivă (TPM), apărută în Japonia în anii 1960, propune o 

abordare diferită a Mentenanței Industriale.[1] 

Pentru a defini ce este mentenanță, este necesar să analizăm evoluția de dezvoltare a acestui sistem 

metodologic ce abordează procesul de menținere sau restabilire a utilajelor, instalațiilor sau echipamentelor. 

Mentenanța a apărut în jurul anilor patruzeci (1940) și a evoluat diferit în diferite perioade din punct de 

vedere a aplicabilității acesteia și a posibilităților de a diminua costurile întreruperilor cu intervențiile 

(reparațiile) utilajelor și echipamentelor. 

Până la începutul anilor 80 mentenanța se efectua într-un mod neorganizat, mai mult dependent de stările 

de urgență. Începând cu anii 80 mentenanța suferă un proces complex de standardizare atât a conținutului cât 

și a modului de aplicare. 

Începând cu secolul 20 mentenanța capătă o importanță deosebită și se transformă în mentenanță totală. 

Firmele încep a înțeleagă mentenanța ca o investiție strategica, nu ca un cost, fiind factorul cheie în reducerea 

costurilor și menținerea utilajelor într-o stare buna de funcționare, aspecte ce duc la o activitate calitativa a lor. 

Tot mai mult și mai mult întreprinderile încep să priceapă, că organizarea și implementarea unui sistem de 

management al mentenanței oferă control asupra echipamentelor, prin  minimizarea timpului de nefuncționare 

a echipamentelor și optimizarea productivității ceea ce este o necesitate stringentă. 

Mentenanța ca categorie economică a cunoscut o abordare diferită. Astfel, în diferite surse pot fi întâlnite 

diferite definiții ale mentenanței și anume: 

• Conform normei europene EN 13306:2001, mentenanța este definită ca ansamblul tuturor acțiunilor 

tehnice, administrative și de management, în timpul ciclului de viață al unui echipament/sistem, destinate 

pentru menținerea sau restabilirea acestuia într-o stare în care să-și poată îndeplini funcția impusă 

(necesară).[2] 

• În dicționarul explicativ român, mentenanța este definită ca totalitatea operațiilor de întreținere și 

reparație ale unui sistem tehnic.[3] 

• Autorii Marinel Câmpan și Mariana Arghir în articolul “Studii și cercetări de mentenanță a utilajului” 

afirmă că esența mentenanței poate fi exprimată prin verbul “a intreține” care este sinonim cu “un scop de a 

continua să exiști” și astfel aceasta exprimă nevoie de a extinde durata de viață.[4] 

• Iasciura A. I.  definește mentenanța ca find un proces de bază și ajută la rezolvarea situațiilor de 

profelaxie ce are o importanță pentru asigurarea lucrului calificativ în procesul de reparații planificate și 

totodată micșorarea volumului lucrărilor de reparații.[5]  

• Conform standardul GOST 18322-78, mentenanța este un complex de operații sau procese pentru 

menținerea în funcționare a instalațiilor și recondiționarea resurselor și a componentelor lor.[6] 

• Speșilova I.V. : mentenanța - este un sistem de deservire și repatație tehnică ce combină colaborare a 

resurselor, documentelor de deservire/reparație și a personalului[7]  

• Conform tezei de doctorat a ing. Elizabeta Turcu unde se menționează că : mentenanța reprezintă 

capacitatea unui echipament de a-și menține starea tehnică sau de a reveni în condiții de utilizare date la starea 

tehnică care să poată permite îndeplinirea cerințelor specificate în documentația tehnică. „Mentenanța” implică 

alegerea mijloacelor de prevenire, de corectare sau de renovare având ca scop monitorizarea uzurii 

echipamentului în vederea reducerii costurilor, situație în care se poate considera că mentenanța înseamnă 

„supravegherea” utilajului. Justificarea din punct de vedere tehnic și economic ia în seamă următoarele aspecte: 

- mașinile și echipamentele de producție încep să prezinte un grad tot mai ridicat de automatizare, fiind 

caracterizate prin compactizarea subansamblurilor și creșterea complexității componentelor, fapt ce conduce 

la o creștere a complexității echipamentelor și a personalului specializat pentru aceste activități; - 

echipamentele prezintă durate de amortizare reduse și costuri de achiziție tot mai mari; - apariția opririlor 

datorate funcționării echipamentelor conduce la creșterea costurilor de producție și a timpilor aferenți 

reparațiilor, cu implicații în creșterea prețului produselor.[8] 

Din cele menționate mai sus, se poate constata că mentenanța este o unitate a lucrărilor de menținere a 

fiabilității și restabilire a sistemului de producere pentru funcționare continuă.  

Pentru a organiza procesul managerial, este necesar să stabilim ce probleme apar și cum să formulăm 

strategia corectă de optimizare pentru a elimina probleme false, stabilirea scopurilor pe care le urmărim cu 

caracteristici prestabilite, optimizarea sistemică și rațională la situații prevăzute din timp pentru a obține 

rezultate reale-optime.  
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Odată ce problema este bine identificată, 

este necesar să fie analizată în raport cu cinci 

caracteristici: claritate, siguranță, urgență, 

adaptabilitate, parteneriat. În această abordare, 

arborele problemelor este un instrument care 

permite analiza unei situații existente prin 

identificarea problemelor principale și 

examinarea lor sub forma unor relații de “cauza-

efect”. (fig.1)[9] 

Important să ne informăm cu cauze și 

efect ce ne pot ajuta să soluționăm și să analizăm 

evoluția și dinamica problemei.  

 Mentenanța se ramifica în următoare 

subgrupe, care urmăresc fiecare caz în parte: 
Mentenanța corectivă este mentenanța efectuată 

după apariția unei defecțiuni, destinată să repună 

un element într-o stare care să-i permită efectuarea funcției cerute. Mentenanța preventivă este definită ca 

mentenanță efectuată la intervale predeterminate sau conform unor criterii prestabilite, destinată să reducă 

probabilitatea de defectare sau 

degradarea funcționării 

elementului. Mentenanța 

condițională face pare din 

mentenanța preventivă bazată pe 

performanță și /sau pe 

monitorizarea parametrului și 

acțiuni ulterioare rezultate 

(fig.2). Totodată ea implică 

astfel utilizarea rezultatelor 

activității de monitorizare (ex. 

identificarea defectărilor 

potențiale) și apoi analizarea lor 

pentru a diagnostica defectările potențiale și a prognostica viața reziduală a componentelor. Toate acestea sunt 

folosite în scopul planificării celei mai eficiente sarcini de mentenanță posibile. [10].  Mentenanta sistematica 

este  realizată prin activitați de 

intreținere, reparații curente, revizii si 

reparații capitale, constituite intr-un 

plan tehnic normat de intervenții, 

specific fiecarui tip de utilaj in parte. 

Mentenanta conditionala este  

realizată prin intermediul urmaririi 

parametrilor de uzura ai elementelor 

sau subansamblurilor–cheie ale 

utilajelor, folosind instrumente 

specifice (analizatoare de uzura, de 

vibratii, de ulei etc.), urmand ca 

intervențiile de mentenanță să fie 

realizate îinainte de apariția defectului 

[11]. Putem analiza cum influențează 

toate aceste tipuri de mentenanță 

asupra fiabilității (fig. 3). 

Există mai multe ipoteze 

primare ce ne pot ajuta la rezolvarea 

situațiilor metodologice preconizate în 

managimentul mentenanței, ce ne direcționează în direcția convenită pentru a o studia mai profund. 
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Cercetarea propriu zisă se bazează pe: observare, înaintarea ipotezei de cauză, verificarea teoretică și 

experimentală pentru a obține rezultat veridic. Aceste rezultate ne ajută pentru a determina ce metodă de 

cercetare putem aplica. Adica, în baza problemei existente putem adapta soluții propriu zise (problema - 

soluție). Pentru a argumenta alegerea  tipului de cercetare, este necesar să cunoaștem care sunt problemele și 

necesitățile. La tipul de cercetare putem contribui anumite caracteristici: interdisciplinare, aplicative, 

exploratoriu, cauzal, cu cercetare calitativă și cantitativă. Deci, pentru a determina anumit tip de cercetare este 

necesar de evaluat situația de caz, care stă la baza problemei și evaluate de un cercetător cu abilități dotate 

pentru a executa cercetări calitative și cele cantitative. Din cercetare cantitativă obținem informația a mai 

multor situații pentru a da o diagnoză specifică și cauze în urma căreia putem elabora cercetarea calitativă 

pentru a obține strategie clară pentru 

fiecare caz în parte. 

Metodologia de cercetare și 

obținerea informației se poate determina 

prin deducții teoretice și deducții 

experimentale. Prin deducția teoretică de 

cercetare obținem informația care se 

bazează pe: analiza, sinteza, comparare; 

iar, prin deducția experimentală obținem 

informația bazată pe: urmărire, măsurări, 

sondaj, testare.[12]  

Organizarea procesului 

managerial de mentenanță se bazează pe 

control frecvent și anume pe sistem 

reprezentat în (fig.4).  

 

Concluzii 

Utilizând metode optimale și strategii organizaționale de management în mentenanță se pot obține 

rezultate ce vor proteja întreprinderile de riscuri neprevăzute și care vor duce la o schimbare și oportunitate 

benefică de dezvoltare. Implementarea unui program de mentenanță totală oferă poate oferi industriei ușoare 

o alternativă la practicile actuale de mentenanță, care este o reprezentare sintetică a noului concept de 

management. Domeniul mentenanței a devenit complex și interactiv între cele trei componente ale sale: 

mentenanța predictivă, inspecțiile programate și asigurarea pieselor de schimb. Este foarte importantă 

implementarea managementului mentenanței în sistemul de organizare al întreprinderii. 
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Аннотация: Прибыль является основным источником финансирования развития предприятия, 

совершенствованием его материально-технической базы. Вся деятельность предприятия направлена на то, 

чтобы обеспечить рост прибыли или хотя бы стабилизировать его на определенном уровне. Процесс накопления 

прибыли происходит под влиянием факторов внутренней и внешней характера. 
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Прибыль является основным источником развития предпринимательской деятельности. Важная 

роль экономической сущности прибыли подтверждена тем, что она характеризует основную 

деятельность предприятия. Доходность и доходность предприятия является одним из главных 

показателей, отражающих финансовое состояние предприятия. Они определяют цель 

предпринимательской деятельности и возможности расширения деятельности предприятия, 

увеличение производственных мощностей. Несмотря на важность данной категории, до сих пор 

отсутствует единый подход к определению экономической сущности прибыли. Основной причиной 

различных трактовок является расхождение взглядов на вопрос о природе возникновения и 

особенности формирования прибыли 

Механизм формирования прибыли имеет следующие составляющие: выручка от реализации 

товаров; выручка от реализации работ и услуг; себестоимость реализованной продукции; валовая 

прибыль; административные расходы; расходы на сбыт; другие операционные расходы и доходы; 

прибыль (убыток) от операционной деятельности; другие доходы (расходы) доход до уплаты 

видсотнкив и налогов; финансовые расходы; подоходный налог; чистая прибыль. Под формированием 

прибыли понимают его создания в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Управлять 

формированием прибыли означает управлять объемом реализации продукции, то есть количеством и 

ценой продукции, осуществлять деятельность с наименьшими затратами. 

Прибыль является объективной экономической категорией. На формирование абсолютной 

суммы прибыли предприятия влияют: 

 результаты, то есть эффективность его финансово-хозяйственной деятельности; 

 сфера деятельности; 

 отрасль хозяйства; 

 установленные законодательством условия учета финансовых результатов. 

Подходы к формированию прибыли предприятия: 

Бухгалтерский подход - прибыль формируется как разница между выручкой от реализации 

продукции (товаров, услуг) и текущими издержками производства. 

Экономический подход - прибыль формируется как разница между выручкой от реализации и 

текущим и издержками производства (реализации) и издержками упущенных возможностей, основой 

которых является альтернативный процентный доход на капитал.  

Процесс формирования прибыли рассматривают как получение определенного финансового 

результата субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющий производственную, 

коммерческую, научно-исследовательскую и иную деятельность. 

Учитывая специфику и значимость отдельных видов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также имея целью изучения механизма формирования прибыли и управления 

отдельными его составляющими, целесообразно рассматривать такие составляющие доходов и 

расходов:  

 доходы - выручка от реализации продукции, работ и услуг, другие доходы;  

 расходы - производственная себестоимость реализованной продукции, 

административные расходы, расходы на сбыт, финансовые расходы, прочие расходы. 

Механизм формирования прибыли, основанный на таком группировке доходов и расходов, 

можно представить следующим алгоритмом: выручка от реализации товаров - выручка от реализации 

работ и услуг - себестоимость реализованной продукции - валовая прибыль - административные 
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расходы, расходы на сбыт - другие операционные расходы и доходы - прибыль (убыток) от 

операционной деятельности - другие доходы (расходы) - доход до уплаты процентов и налогов - 

финансовые расходы - балансовая прибыль - налог на прибыль - чистая прибыль.  

Формирование прибыли предприятия связано с осуществлением операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности (рис. 1.). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурно-логистическая схема управления формированием прибыли предприятия 

 

Прибыль от операционной деятельности формируется в результате осуществления операций, 

связанных с производством или реализацией продукции (товаров, работ, услуг), является главной 

целью создания предприятия и обеспечивают основную долю его дохода. 

На величину прибыли предприятия также вливают результаты от финансовой и инвестиционной 

деятельности. К финансовой относится деятельность, которая приводит к изменениям размера и 

состава собственного и заемного капитала предприятия, инвестиционной - деятельность, связанная с 

приобретением и реализацией тех необоротных активов, а также тех финансовых инвестиций, которые 

не являются составной частью эквивалентов денежных средств. 

Прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования предпринимательской деятельности, 

создавая, в свою очередь, финансовые предпосылки для ее расширения, а также прибыль служит 

основой решения социальных и материальных потребностей трудового коллектива. 

Но все же стоит знать, что имея прибыль можно глупо им распоряжаться, и иметь финансовые 

трудности. Прибыль является источником пополнения уставного фонда предприятия, источником 

формирования оборотного капитала, отражается на структуре активов и пассивов предприятия. 

Распределение прибыли пропорционально участию в формировании будет основным стимулом 

как для участия в производственном процессе, так и в улучшении экономических результатов для всех 

участников производственного процесса. 

Управление формированием прибыли от 

операционной деятельности 

Управилння операционными доходами и расходами 

Управление налоговыми платежами 

Управление операционным рычагом 

Планирование величины операционной прибыли 

Управление формированием 

прибыли предприятия 

Управление формированием прибыли от финансовой деятельности 

Управление формированием прибыли от инвестиционной деятельности 

Управление доходами от участия в капитале, ин.финансовыми 

доходами, ин.доходами 

Управление финансовыми затратами, потерями от участия в 

капитале, ин.затратами 

Управление налоговыми платежами 

Управление финансовым рычагом 

Планирование величины прибыли от финансовой и 

инвестиционной деятельности 
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Это позволит заинтересовать каждого работника в производственном процессе, в получении 

предприятием максимальной прибыли. 

Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе распределения прибыли, 

остающейся на предприятии, заключается в том, что она должна обеспечить финансовыми ресурсами 

потребности расширенного воспроизводства на основе установления оптимального соотношения 

между средствами, направляемыми на потребление и накопление.  

При распределении прибыли, определении основных направлений его использования прежде 

всего учитывается состояние конкурентной среды, может диктовать необходимость существенного 

расширения и обновления производственного потенциала предприятия. В соответствии с этим 

определяются масштабы отчислений от прибыли в фонды производственного развития, ресурсы 

которых предназначаются для финансирования капитальных вложений, увеличение оборотных 

средств, обеспечения научно-исследовательской деятельности, внедрения новых технологий, перехода 

на прогрессивные методы труда и т.п.  

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно установленный 

соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

основанный на особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности предприятий 

соответствующих форм собственности. 

На любом предприятии объектом распределения является балансовая прибыль предприятия. Под 

его распределением понимается направление прибыли в бюджет и по статьям использования на 

предприятии. Законодательно распределение прибыли регулируется в виде налогов и других 

обязательных платежей. Определение же направлений расходов прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, структуры статей его использования находится в компетенции самого предприятия. 

Государство не устанавливает каких-либо нормативов распределения прибыли, но через порядок 

предоставления налоговых льгот стимулирует направление прибыли на капитальные вложения 

производственного и непроизводственного характера, на благотворительные цели, финансирование 

природоохранных - мероприятий, расходов по содержанию объектов и учреждений 

непроизводственной сферы. 

Законодательство ограничивает размер резервного фонда предприятия, регулирует порядок 

формирования резерва по сомнительным долгам. Порядок распределения и использования прибыли 

предприятия фиксируется в его уставе и определяется положением, которое разрабатывается 

соответствующими подразделениями экономических и финансовых служб и утверждается 

руководящим органом предприятия. 

Из общего (валовой) прибыли уплачивается налог. Размер оставшейся является чистой 

прибылью. Из нее выплачиваются долги и проценты за долгосрочные кредиты, а остальные делится на 

две части. Первая - прибыль, распределяется между собственниками имущества (капитала) 

предприятия (акционерами), направляется на поощрительные выплаты его персонала по результатам 

работы и другие потребности (взносы в благотворительные фонды, помощь различным организациям 

и т.д.). 

Ко второй части относится прибыль, остающаяся на предприятии (нераспределенная прибыль), 

и используется на инвестиционные нужды и создание резервного фонда. 

Последний является финансовым компенсатором возможных отклонений от нормального 

обращения денег или дополнительной их потребности. Направления и суммы использования чистой 

прибыли определяются собственниками предприятия. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение имеет 

акцентирование резервов увеличения объемов производства и реализации, снижения себестоимости 

продукции (работ, услуг), роста прибыли. К факторам, необходимых для определения основных 

направлений поиска резервов увеличения прибыли относятся: 

− природные условия, государственное регулирование цен, тарифов и т.д. (внешние 

факторы); 

− изменение объема средств и предметов труда, финансовых ресурсов (внутренние 

производственные интенсивные факторы); 

− новые технологии, связанные с улучшением его качества, ускорение оборачиваемости 

оборотных средств; 

− снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятельность и т.д. 

(внепроизводственные факторы).  

На предприятиях необходимо реализовать эффективные меры, в частности: 
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 провести детальный анализ предприятия и разработать организационно экономические 

рекомендации для создания системы управленческого учета; 

 усовершенствовать систему управленческого учета. Для этого следует в положения об 

отделах, в должностные инструкции каждого члена управляющего персонала внести 

дополнения в виде определения ответственности за нерациональное, неэффективное 

использование ресурсов во вверенном ему подразделении; 

 провести мероприятия по своевременности поступления денежных средств по 

выполненным работам путем инвентаризации дебиторской задолженности, выявление 

причин ее образования и сроков погашения; 

 контроль за соблюдением условий договоров; 

 в связи с увеличением себестоимости продукции выявить внутренние резервы по ее 

снижению; 

Чтобы обеспечить рост прибыли, предприятие должно: 

 наращивать объем производства и реализации товаров, работ, услуг; 

 расширять, ориентируясь на рынок, ассортимент и качество продукции; 

 осуществлять мероприятия по повышению производительности труда своих работников; 

 уменьшать расходы на производство (реализацию) продукции; 

 с максимальной отдачей использовать потенциал, имеющийся в его распоряжении, в том 

числе финансовые ресурсы; 

 квалифицированно, осуществлять ценовую политику, потому что на рынке действуют 

преимущественно свободные (договорные) 

 цены; 

 грамотно строить договорные отношения с поставщиками и покупателями; 

 целесообразно размещать (вкладывать) полученную ранее сумму прибыли с точки зрения 

достижения оптимального эффекта. 

Необходимо добавить, что максимальную прибыль предприятие получит от правильно 

организованной продажи произведенных товаров, а именно: маркетинговые исследования рынка, 

дистрибьюторских договоров с указанием регионов продаж, четкой ценовой политики, а также гибкой 

системой скидок, направленную на увеличение объемов реализации продукции (услуг). 

Очень важно во время стратегического планирования учесть все факторы и аспекты дальнейшего 

развития для полного и обоснованного определения величины прибыли и обеспечения определенного 

уровня прибыльности. В то же время при стратегическом планировании имеем ряд особенностей, 

специфических аспектов, которые необходимо учитывать для финансового обеспечения прежде всего 

устойчивого развития предприятия. 

Прибыль предприятия в общем смысле представляет собой часть стоимости подоходного 

продукта, созданного трудом, и является составной частью дохода предприятия. Прибыль является 

основным финансовым источником развития предприятия, научно-технического совершенствования 

его материальной базы и продукции, всех форм инвестирования. Он служит источником уплаты 

налогов. С учетом значения прибыли вся деятельность предприятия направлена на его рост. То есть 

прибыль, как экономическая категория отражает доход, созданный в процессе материального 

производства в процессе предпринимательской деятельности. 

Прибыль показывает абсолютный эффект деятельности предприятия без учета использованных 

при этом ресурсов, поэтому его следует дополнять показателем рентабельности. Степень доходности 

предприятия характеризует рентабельность. Доходность предприятия является главным показателем, 

отражающим финансовое состояние предприятия, его возможность получать положительный 

финансовый результат от осуществления коммерческой деятельности, заключается в превышении 

получаемого дохода над осуществленными расходами, причем в таком размере, который будет 

достаточным для эффективного и продуктивного дальнейшего функционирования. 

Вывод. Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно 

установленный соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, основанный на особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности 

предприятий соответствующих форм собственности. На любом предприятии объектом распределения 

является балансовая прибыль предприятия. Под его распределением понимается направление прибыли 

в бюджет и по статьям использования на предприятии. 
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Аннотация: Объем и уровень консалтинговых услуг в Украине существенно ниже чем в развитых 

странах, их объем на число занятых в сфере производства ниже в 6 раз. Основной их вид в Украине – это 

обучение, семинары и тренинги, консалтинговые проекты в проектном режиме (проекты, разрабатываемые 

самими консалтинговыми компаниями). В развитых странах основной вид консалтинговых услуг – 

консалтинговые проекты в процессном режиме (разрабатываемые совместно со специалистами Заказчика). 

Эффективность украинских предприятий ниже эффективности западных в три-четыре раза, причем до 80% 

отставания в эффективности приходится на неэффективную организацию деятельности и неэффективное 

управление. Соответственно, для повышения их конкурентоспособности необходимы сильные стратегии, 

позволяющие выпускать продукцию с эффективностью, превышающей существующую также в несколько раз, 

что требует совершенно другого подхода и к разработке этих стратегий, и к их практическому применению.  
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Повышение эффективности деятельности предприятия - «постоянное улучшение» - которое 

должно постоянно проводиться в ходе текущей деятельности предприятия. Этот путь обычно 

реализует само предприятие, и только лишь периодически, при необходимости существенного 

повышения эффективности за счет проведения серьезных изменений, подключая консалтинговую 

компанию с проведением совместного консалтингового проекта повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

У «постоянного улучшения» имеется два основных недостатка: во-первых, возможны только 

небольшие улучшения деятельности предприятия, на единицы процентов; во вторых, при локальных 

улучшениях отдельных элементов возникают некоторые противоречия, которые накапливаются и, со 

временем, приводят к возникновению проблем и кризисов. При этом компания или серьезно 

перестраивает свою деятельность - проводит консалтинговый проект реорганизации предприятия - или 

погибает. 

Консалтинговый проект повышения эффективности деятельности предприятия включает 

следующие основные этапы работ: 

1. Анализ деятельности предприятия. Выработка текущего видения организации и 

формирование, на его основе, структурированной системы ключевых положений, 

определяющих деятельность предприятия и достигаемые им результаты – парадигмы 

предприятия "как есть". Анализ парадигмы "как есть", ее моделирование изменением 

отдельных элементов, анализ их влияния на эффективность, формирование новой 

парадигмы предприятия "как должно быть" и определение социально-экономических 

результатов при реализации этой парадигмы - включение этих результатов в договор как 

его цель. Определение состава организационной документации, внедрение которой 

позволит предприятию реализовать эту парадигму практически и достичь заданных 

результатов. 

2. Разработка необходимой организационной документации. 

3. Внедрение разработанной организационной документации в реальную деятельность 

предприятия. 

4. Опытная эксплуатация, определение реальных результатов, достигнутых предприятием, 

их анализ на соответствие заданным договором. 

Консалтинговый проект предполагает, что все этапы проводятся совместно с Заказчиком 

группами включающими руководителей и специалистов Заказчика и консультантов. 

Повышение эффективности управления определяется, в первую очередь, качеством управления, 

качеством системы управления предприятия. Качество управления – это, во-первых, качество 

принимаемых решений, а результат качественного управления – достижение предприятием 

максимально достижимых результатов – полное раскрытие потенциала предприятия. Во-вторых, 

определяется тем, как поставлено целеполагание в предприятии – как поставлена постановка 
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социально-экономической цели предприятия. В-третьих, как организована деятельность предприятия: 

насколько эффективны организационная структура, бизнес-процессы, другая организационная 

документация – насколько они актуальны и обеспечивают достижение целей предприятия и 

коллектива, насколько эти цели гармонизованы. В-четвертых – организационной культурой 

предприятия, тем, насколько внутренние нормы и принципы деятельности коллектива направлены на 

достижение целей предприятия. Рассмотрим, кратко, эти четыре составляющих эффективности 

управления, четыре пути повышения эффективности. 

1. Качество принимаемых решений.  

Критерий качества принимаемых решений только один: достигнутый результат. Самое 

«эффектное» решение, сулящее предприятию самые высокие результаты, может оказаться даже 

пагубным, если оно не обеспечено ресурсами, в том числе и моральными ресурсами коллектива: если 

коллектив внутренне не осознал выгодность этого решения (в первую очередь для себя), внутренне не 

принял это решение. 

Для эффективности принимаемого решения, повышения его качества, необходимо: 

─ Четко осознать цель принимаемого решения – предвидимый результат. 

─ Разработать стратегию (формально или неформально) достижения поставленной цели. 

─ Сформировать команду единомышленников по реализации решения. 

─ Обеспечить реализацию принятой стратегии и достижения поставленной цели. 

Серьезные управленческие решения должны оформляться и проводиться как проекты с 

применением проектного подхода. 

2. Целеполагание – постановка социально-экономической цели предприятия.  

В настоящее время доминирует постановка социально-экономической цели предприятия «от 

достигнутого» - экстраполяцией достигнутых ранее результатов. И это серьезный тормоз в повышении 

эффективности предприятия, в максимальном использовании потенциала предприятия.  

Как отмечал А.И. Пригожин «Механизм целевого управленческого воздействия состоит из 

целеполагания и целеосуществления. Другими словами, цели должны быть осуществимыми, а вся 

деятельность должна определяться постановкой целей». Соответственно для эффективной 

деятельности предприятия мы должны обеспечивать управление как постановкой целей, так и их 

достижением. Последнее хорошо проработано в менеджменте, а вот управление целеполаганием 

практически не развито. В различных работах по менеджменту выделяют стратегический менеджмент, 

менеджмент изменений, менеджмент развития, кризисный менеджмент и др. Можно сказать, что все 

виды менеджмента затрагивают управление целеполаганием, только зачастую не отмечая это явно, 

углубляясь в другие аспекты. Правда в последнее время отмечается, например, что целеполагание — 

это одна из ключевых проблем стратегического менеджмента. Только если разобраться, целеполагание 

— это основа любого менеджмента, в том числе управления по целям (MBO), в рамках которого также 

необходимо определять цель. «Единство целеполагания и целеосуществления — это основа 

эффективности социального управления». При этом А.И. Пригожин отмечал: «Выработка целей — это 

разновидность социального творчества, в котором объективные и субъективные элементы находятся в 

сложном соотношении. Цели, задаваемые управлением, не могут быть прямо выведены, вычислены из 

объективного хода развития какой-либо социальной системы (общества, организации), ибо их 

содержание неизбежно оказывается под воздействием интересов (личных, коллективных, 

общественных), преобладающих в данных условиях». 

3. Организация деятельности предприятия по разработке и реализации стратегии.  

Деятельность предприятия включает разработку и реализацию стратегии. 

Разработка стратегии: 

─ Декомпозиция цели – разработка и принятие решения по дереву целей предприятия 

(первый этап разработки стратегии); 

─ Планирование – разработка и принятие решения по планам и программам деятельности 

(второй этап разработки стратегии). 

Реализация стратегии: 

─ Плановая деятельность; 

─ Мониторинг и оценка предвидимых и промежуточных результатов деятельности, оценка 

отклонений и принятие решений по необходимости корректирующих и предупреждающих 

мероприятий; 

─ Разработка и принятие решений по корректирующим и предупреждающим мероприятиям 

при отклонениях; 
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─ Оценка итоговых результатов деятельности, переход к уточнению следующих этапов 

стратегии или к разработке новой стратегии. 

И организация предприятия должна иметь соответствующие формальные документы, в т.ч. и по 

системе управления (положения, инструкции, регламенты, и т.д.), обеспечивающие эффективную 

деятельность персонала по всем трем отмеченным направлениям, направленную на достижение целей 

предприятия, на дальнейшее повышение эффективности. 

4. Организационная культура предприятия.  

Организационная культура – это внутренние нормы и принципы деятельности персонала, а 

поскольку они внутренние, то они исполняются на подсознательном уровне, без размышлений и 

колебаний. Правильно сформированная организационная культура (корпоративная культура) должна 

включать отмеченные формальные организационные документы культуры персонала. Тогда они будут 

исполняться на подсознательном уровне – быстро и эффективно. И основой корпоративной культуры 

предприятия являются решения по формальной организации (она должна быть направлена на 

достижение целей и предприятия, и коллектива), по формированию и повышению корпоративной 

культуры. 

Основные проблемы: 

1. Основной фактор низкой эффективности – это проблема стратегического управления 

изменениями, ведь любое принимаемое решение – это некоторое изменение в текущей деятельности 

предприятия. Если изменения небольшие и локальные, то их проведение не представляет особых 

проблем, но если это серьезные организационные изменения, то управление этими изменениями 

считалось просто невозможным. Генри Минцберг даже писал по этому поводу: словосочетание 

«управляемые изменения» – «остроумно глупо». И основное следствие этого – невозможность ставить 

перед предприятием те цели, которые позволяет ставить его потенциал. Целеполагание и 

стратегическое управление изменениями только начинает развиваться. Первое его решение – это 

методика развития предприятия VPM (Vision-Paradigm-Model) основанное на парадигме (необходимой 

и достаточной системе ключевых положений) СТОО (Социально-Трудовые Отношения – 

Организация), определяющей не только отношения и организацию, но и вытекающую деятельность 

предприятия, его результаты. Построив необходимую целевую парадигму «как должно быть» и 

социально-экономические результаты предприятия при этой парадигме и можно поставить 

максимально достижимые цели предприятия, проводить стратегическое управление и изменениями 

(принятыми управленческими решениями), и достижением принятой социально-экономической цели 

предприятия. 

2. Проблема «человеческого фактора». Человек приходит в организацию не для достижения 

целей организации, а для достижения своих личных целей: «Цели организации не имеют значения для 

отдельного человека» (Чарльз Барнард). Для эффективной деятельности предприятие должно дать 

человеку мотив – предмет удовлетворения его потребностей – вознаграждение за достигаемые 

результаты, обеспечить стимулирование и мотивацию. Это достаточно просто осуществить при 

плановой работе, но практически невозможно при принятии управленческих решений. Ведь результат 

решения будет таким, что решение будет выгодно в первую очередь лицу, принимающему решение 

(оппортунизм), а результат для предприятия будет известен только после полной реализации этого 

решения, и на него могут действовать причины находящиеся вне сферы влияния лица, принимающего 

решения.  

Основные положения методики VPM включают следующие: 

─ Анализ консультантом идеалов, интересов и целей коллектива организации, 

организационной культуры предприятия, его организации и системы управления, 

реального организационного порядка, реальной деятельности. Анализ других 

заинтересованных сторон. Формируемое на базе этого текущее видение предприятия 

«закладывается» в парадигму организации «как есть», которая становится официальным 

документом, исходя из которого проводятся все дальнейшие работы. 

─ Фиксация прогноза изменения среды в которой предприятие ведет свою деятельность, 

ситуационных характеристик предприятия. 

─ Формулирование общих целей развития предприятия. 

─ Проведение консультантом, совместно с заказчиком, моделирование и получение 

парадигмы предприятия «как должно быть» (возможно предварительное формирование 

нескольких парадигм, из которых Заказчик выбирает ту, которая в большей степени 

соответствует его интересам) которая становится официальным документом, исходя из 

http://corpsys.ru/consultingservices/methodology-consulting-services.aspx
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формируется новое видение предприятия. Определение и фиксация прогнозируемых 

экономических результатов, достигаемых при реализации принятой парадигмы "как 

должно быть". 

─ Определение необходимых изменений в предприятии заказчика, методик и бизнес-

процессов проведения изменений, промежуточных результатов. 

─ Практическая реализация полученного видения (совместное проведение требуемых 

изменений в предприятии): разработка стратегии проведение организационных изменений 

(официального документа), реализация стратегии и перевод предприятия на новый более 

высокий уровень развития. Контроль хода работ достигаемых промежуточных и конечных 

результатов. 

Основными преимуществами методики VPM является достижение самых высоких социально-

экономических результатов, ее малая трудоемкость и сроки (а значит и стоимость работ), 

максимальная прозрачность, высокое качество, высокая предсказуемость достигаемых результатов, а 

также возможность эффективного контроля хода работ консалтингового проекта Заказчиком. 

Вывод. Таким образом, повышение эффективности предприятия базируется на качестве 

принимаемых управленческих решениях, на применении целеполагания, исходящего из учета всего 

потенциала предприятия, и стратегического управления по достижению поставленных целей, особенно 

целей по проведению организационных изменений, по ликвидации оппортунизма, по формированию 

и поддержке корпоративной культуры. Это основные пути повышения эффективности предприятия. 
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Аннотация. Слияния и поглощения - часть корпоративной стратегии и управления компании, связанной 

с процессом покупки, продажи, разделения или объединения различных предприятий, что даёт возможность 

компании развиваться быстрее и работать эффективнее в её секторе или регионе. Сделки M&A (“mergers and 

acquisitions” англ. аббр.)  – один из лучших инструментов повышения эффективности за счёт использования 

эффекта масштаба и синергетического эффекта. M&A один из лучших способов интеграции и адаптации к 

постоянно изменяющемуся мировому экономическому климату. Анализ глобального рынка M&A позволил 

выявить его специфические особенности развития: снижение количественного и качественного объёма сделок; 

изменение отраслевой структуры и мотивации сделок; увеличение числа отменённых сделок вследстивие 

отсутствия достаточного объёма собственных средств и труднодоступности заёмных; снижение темпов 

транснационализации; активное участие государства в качестве субъекта рынка корпоративного контроля; 

увеличение в общей структуре операций M&A именно слияний, а не поглощений. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, транснационализация, обмен акциями, синергетический эффект. 

 

 

На рубеже XX-XXI веков наблюдается интенсивный рост транснационализации мировой 

экономики , в котором ТНК (транснациональные корпорации), как один из центральных субъектов 

глобальной трансформации мирового экономического пространства, выступают торговцами, 

инвесторами, распространителями современных технологий. В условиях быстрых технологических 

преобразований выбор эффективной стратегии является одним из наиважнейших заданий для 

корпорации. 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется как высокоглобализованный, 

это обусловило рост темпов экономических и технологических изменений и значимых реорганизаций 

на корпоративном уровне. 

На сегодняшний день для обеспечения эффективного функционирования производственного 

процесса перед компаниями различных отраслей стоят серьёзные задачи выбора путей привлечения 

недорогих источников инвестирования в развитие бизнеса, а также повышения эффективности 

использования собственных финансовых ресурсов, производственных процессов и выхода на новые 

рынки сбыта. Приведённые факторы обусловливают новые требования по построению и ведению 

финансового корпоративного управления, управления денежными потоками и регулирования 

финансовой деятельности на предприятиях в целом. Наиболее соответствующими предпосылками 

успешной адаптации к этим требованиям являются слияния компаний. 

Исследованием современных тенденций мирового рынка M&A и перспективами его роста в 

последующие годы занимаются ведущие международные консалтинговые и аудиторские компании, в 

частности компания Dealogic, группа корпоративных финансов KPMG, аудиторско-консалтинговые 

фирмы Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young и др. Значительный вклад в иcследования различных 

аспектов формирования процессов слияний и поглощений внесли такие исследователи как И. Азидес, 

Д.А. Аакер, Дж.С. Дэй, П.Анслинджер и Т. Коупленд, Т.А. Васильева, Е.И. Гонта, Ю.Е. Жуков, В.В. 

Зельдис и другие. 

Влияние процессов M&A на национальные экономические системы неоднозначно, что требует 

и обусловливает необходимость постоянного дальнейшего научного анализа и обобщения результатов 

этих процессов. 

Анализ мировых процессов M&A последних лет показывает рост динамики, что обусловило 

существенное и неоднозначное влияние на экономики стран-участниц, втягивание в эти процессы всё 

большего количества стран, в частности и Украины. Это, в свою очередь, обусловило необходимость 

создания организационно-правовых норм регулирования этих процессов. 

Следует отметить, что структура M&A неоднородна. В мировой практике выделяют такие 

основные классификационные типы M&A: 

− стратегическая цель; 

− уровень синергии; 
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− форма финансирования операции; 

− географические и отраслевые особенности и др. 

Уровень M&A в региональном разрезе существенно разнится. Региональные процессы M&A 

отличаются по многим параметрам от аналогичных трансграничных и транснациональных операций. 

Принимая за основу стратегическую цель и характер интеграции компании можно выделить 

горизонтальные, вертикальные, и конгломеративные слияния. Такая классификация делает 

возможным анализ в разрезе направления действий компаний в долгосрочном периоде. 

С учётом мирового опыта успешность горизонтального слияния определяется правильностью 

определения рынка. Подобные операции осуществляются под усиленным контролем национальных и 

международных антимонопольных органов во избежание ограничения конкуренции и возможной 

монополизации рынка. 

Вертикальные слияния, как правило, делают возможным расширение сферы деятельности 

компании в своей отрасли как относительно поставщиков, так и конечного потребителя либо продукта. 

Это обусловливает конкурентные преимущества, в основе которых лежит дифференциация, что в свою 

очередь приводит к частичной либо полной вертикальной интеграции. Именно этот эффект делает 

вертикальные слияния в мировой экономике наиболее востребованными. 

Тенденцией последних лет стали конгломеративные слияния – объединения компаний, не 

связанных ни технологично, ни каким либо другим образом, кроме финансовой составляющей. Такие 

слияния являются основой диверсифицированных портфелей. Синергетические же портфели 

создаются при условии объединения подразделений, стратегически связанных между собой.В основе 

подавляющего числа слияний лежит цель получения высоких и стабильных финансовых результатов, 

а также распределение финансовых рисков по многим направлениям. 

В зависимости от формы финансирования сделок M&A можно выделить три основных варианта 

оплаты сделок: 

 полностью в денежной форме; 

 полностью в ценных бумагах (средство платежа – акции компании-покупателя); 

 комбинированный вариант. 

Основным инструментом последнего времени при совершении сделок M&A стал обмен 

акциями. Так, если в 2001г. около 60% стоимости самых крупных операций (более 100млн. дол. США) 

было проведено полностью в денежном выражении и менее 2% паевым участием, то в последние годы 

более 50% стоимости операций оплачены акциями, и лишь 15-17% денежными средствами. Расчёт 

акциями обусловлен снижением рисков поглощающей компании, поскольку синергетический риск 

распределяется пропорционально частям акционеров компаний в новой комбинированной компании, 

а при денежных трансакциях собственники поглощающей компании полностью несут риски. 

Основными причинами, обусловливающими принятие компанией решений о слиянии и 

поглощении, называют: 

  устранение конкурента за счёт усиления собственных позиций; 

 защита собственной конкурентной позиции; 

 приобретение части рынка для расширения объёмов сбыта, либо получения 

доминирующих позиций; 

 усиление собственных слабых сторон; 

 заполнение разрывов в собственной глобальной сети. 

Наибольшим синергетическим эффектом M&A становится, как правило, повышение уровня 

диверсификации, экономия на масштабах, оптимизация менеджмента. 

Исследования международного рынка M&A показывают, что количество и объём 

международных сделок слияний за последние 5 лет постоянно растёт. В 2017 году было заявлено о 

51882 трансакций общей стоимостью 3659 трлн. Дол. США. Сравнительно с 2016 годом количество 

сделок выросло на 2,9%, в то время как стоимость снизилась на 2% (Рис.1). 
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Рисунок 1 – Количество и стоимость трансакций M&A во всём мире (2013-2017 годы) 

 

В последние 5 лет наибольшая операция такого рода была проведена в Нидерландах, где 

компания Altice Sa, провела сделку общей стоимостью 145709,25 млн. дол. Среди крупных трансакций 

в других  отраслях отмечаются компании Version Communications Inc та Anheuser-Busch Inbev SA/NV. 

(Табл.1). 

Таблица 1. Наибольшие мировые трансакции M&A за 2013-2017 годы 

 

Долгое время на международном рынке M&A доминировали американские и 

западноевропейские компании, как видно из Табл.1. В международной корпоративной консолидации 

постепенно увеличивалась часть японских компаний.  

Анализ тенденций, особенностей и закономерностей мирового рынка M&A обусловливает такие 

выводы: 

1) фирмы, владеющие технологическими преимуществами, более склонны создавать 

предприятия в новых секторах экономики, а технологически отсталые компании чаще получают 

технологии через поглощения иностранных компаний; 

2) технологически диверсифицированные компании обычно проникают на рынки путём 

поглощения местных фирм; 

3) лидерами глобального рынка M&A являются фирмы с большим международным опытом; 

4) тенденцией последних лет стала активизация небольших фирм на рынке M&A, а не только 

транснациональных корпораций; 
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M&A 
Страна Сфера деятельности 
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трансакции, 
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долларов 

Altice Sa Altice Sa Нидерланды Телекомуникации 145 709,25 

Verizon 

Communications Inc 
Verizon Wireless Inc США Телекомуникации 130 298,32 

Anheuser-Busch 

Inbev SA/NV 
SABMiller PLC Бельгия Пивоварение 101 475,79 

Royal Dutch Shell 

PLC 
BG Group PLC 

Великобритания, 

Нидерланды 
Нефтегазововая 69 445,02 

Actavis PLC Allergan Inc США Фармацевтика 68 445,40 

Dell Inc EMC Corp США 
Компьютерные 

технологии 
65 999,78 

UBS AG UBS AG Швейцария Финансовая 65 891,51 

The Dow Chemical 

Co 
DuPont США 

Химическая 

промышленность 
62 141,06 
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5) приобретения часто приводят к недооценке активов продающихся предприятий, или 

существенному снижению цен на эти активы. 

Одной из основных проблем осуществления международных сделок M&A являются 

законодательные различия стран в части слияний и поглощений, особенности проведения этих сделок 

в национальных экономиках. В частности, в большинстве стран Восточной Европы постсоветского 

пространства нет чётко определённого понятийного аппарата в области законодательства 

относительно M&A, что требует более детальной проработки и прописания порядка проведения 

подобных сделок в нормативных и законодательных документах этих стран. В связи с этим совершение 

сделок M&A тормозится, возникают проблемы относительно заключения прозрачных и честных 

сделок, появляется поле для злоупотреблений и неудач в этой сфере. 

Слияния и поглощения – стратегический инструмент роста компании, являющийся рисковой 

сложной процедурой. Предпосылкой активизации рынка сделок M&A стало появление большего 

количества «покупателей», что объясняется некоторой стабилизацией посткризисной  экономической 

ситуации. Увеличение количества сделок M&A является основным современным трендом и 

составляющей глобализации мировой экономики, но, в свою очередь, это определяет характер 

внутренних рынков и предусматривает адаптацию уже существующих организационно- 

экономических механизмов с учётом особенностей функционирования как международных компаний, 

так и региональных, и национальных, и юридических особенностей. Поэтому, лишь консолидация 

опыта, возможностей и рациональных управленческих, маркетинговых, финансовых, и 

организационных решений позволит эффективно использовать рыночный потенциал компаний. 
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Abstract: Electronic commerce or e-commerce is the process of browsing, buying and selling of products and 

services over the internet with mobile commerce concept or m-commerce relating to conducting these activities through 

a handheld device such as a smartphone or tablet. Purchases can be made via browser only (Sony PS Store, Nintendo) 

or/and mobile application (Starbucks, John Lewis) [4]. Mobile Banking is a service provided usually through a dedicated 

app. A good illustration is the smartphone app of Wells Fargo Bank, US. The core aim of the application is to provide 

customers enough functionality thus limiting their visits to a local branch. These services include snapping a photo for 

deposing a check (an operation accessible only to a phone or a tablet), bill reminders and alerts secured under biometric 

authentication, Mobile wallet and card-free ATM access [9]. Wells Fargo also provides a mobile version of their services 

website however with limited functionality for security purposes [26].  

Keywords: digital landscape; m-commerce; mobile commerce; smartphone apps; e-commerce; 

 

 

The role of m-commerce in marketing  

Relevance of content is an influential tool especially if made informative to target specific details for 

the respective audience. Companies in the clothing industry like Burberry and House of Frazer are leading the 

way in m-commerce, with 55% of online fashion purchases in the UK being done on mobile [24]. According 

to Criteo’s Portrait of Performance Snapchat users are 139% more likely to purchase fashion items on mobile 

than the average person. Instagram is also at 113% which gives retailers the opportunity to track consumer 

activity to target specific ads to which device [23]. Social media also allows retailers to receive daily data on 

what the consumer likes and follows allowing them to compile individual offers [6].  

A big opportunity is sending notifications to customers who are in an area close to the retailer prompting 

them to enter the store. The role of m-commerce is shaped by consumer demand and it brings one massive 

incentive for companies which is data [14]. Apps, social media, loyalty schemes and other programs are sharing 

massive amounts of data about the user. Organisations can use the information to cater their offers according 

to individual needs of the clients [15]. 

M-commerce brings full shopping experience on the go and with Near Field Communication (NFC) 

growing exponentially, the number of users in US increased from 20million in 2015 to 144million in 2017 [1]. 

The main reason for the change is convenience as reported by 75% of the user base [18]. The trend took off 

after the introduction of Apple Pay in 2014 with seamless iPhone integration in all the preceding models. Half 

of Generation Y is already using digital wallets regularly with 40% of Gen Xers being informed and used the 

process in the past year followed by 17% of baby boomers [5]. 

Company expenditures on M-commerce 

Starbucks, the iconic coffee chain built a payment app that automatically attracted a massive user base 

rising from 14.6million people in 2015 to 23.4 million in 2018 in US. Its success is driven by ease of use, 

access to promotions, early adoption and the use of a rewards program incentivising customers to come back 

and use it for every purchase [16]. Retailers are designing increasingly capable mobile apps targeted to a larger 

audience and catering to various needs expressed by consumers for the extra advantage. It requires heavy 

spending on research and new programming languages like Swift [17]. 

Consumers demand a seamless experience across multi-channel platforms with an increased focus on 

smartphones has pushed retailers to invest approximately 25% of the IT budget on e-commerce and m-

commerce platforms. Due to constant effort from retailers to streamline checkout operation on mobile web and 

apps, costumers are growing more adept at completing transactions on smartphones and tablets [19]. Results 

from the study conducted by Northridge Group suggest that four out ten millennials switch channels if 

customer service does not address their issue within an hour [25]. 

In order to meet demand, companies start inter-collaborations and partnerships pushing for the 

development of new ways to connect different systems while also protecting customer data. As an example, 

when Sweden, Denmark, Norway and Finland released plans to build a regionalised payment system, it 

allowed the roll out of Apple Pay and Samsung Pay in Europe.It gives startups such as PhonePe and MobiKwik 

ground to compete with global players like WhatsApp and Amazon Pay [13]. 
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Competition among retailers 

To gain a competitive advantage some retailers are starting to allow deep personalisation of their 

products as far as 3D printing clothing items. Nike and New Balance are developing shoes printing technology 

while Adidas has already started in 2017 to sell 3D printed soles in limited numbers but hopes to enter mass 

production in the near future [2]. Retailers are developing advanced m-commerce capabilities to drive revenue 

growth: target key sectors, influence consumer decisions and claim ground from competition [20]. An 

increasing number of customers are browsing aisles constantly referring to their smartphones to check reviews, 

compare prices, share items and make purchases from competitors without even leaving the store. M-

commerce links the physical and digital mediums blurring the distinction between “clicks” and “bricks and 

clicks” retailers [21].  

To be competitive some retailers take an offensive strategy: directly sending in notification to push for 

an impulse based sale. For example, North Face uses GPS and phone location data to create virtual zones “geo-

fences” in specific regions. There are incentives for consumers who are in the vicinity to a store selling their 

brand [3]. 

Difficulties in managing mobile technology 

Leonid Goriev, CEO of software development company Alty, Kiev, Ukraine, argues that while his team 

worked on several mobile commerce projects it has identified key problematic areas like specific expectations, 

deadlines, regulatory issues and different work techniques among others. The paramount challenge, however, 

is the delivery of fast feedback to keep projects in motion [11]. For instance, while his company was working 

on a mobile payment system for the National Bank of Ukraine, new regulations came in requiring only 4 digits 

of the bank card to be displayed on the phone’s screen unless changed otherwise by the client. As his team’s 

original UI showed the full credit card number, an overhaul was required while also keeping the deadline. In 

order to implement it, however, a decision from executives on client side was needed adding a week to the 

development [12]. Mr. Goriev argues that these delays put the team behind schedules and in order to minimise 

such problems a meeting is needed between the development and the client teams with the emphasis on strong 

collaboration with timelines factored in. Developers are not allowed to share details about the project with the 

concerning parties unless using encrypted data stored behind the firewall.  

Companies with interest in m-commerce should regularly meet with regulators and security firms to 

ensure the integrity of their platform, customer data and keep it up to date in a constantly changing environment 

[27]. 

The future  

Information collected through smartphones provides companies with private customer data that covers 

location and consumption habits. Retailers can use it to manipulate purchasing habits on a psychological level 

using targeted recommendations and offers based on extensive data collected from purchase history, places 

visited and consumption trends building elaborate algorithms that are individually tailored [8].  

It’s not the question on the future of m-commerce but rather of how it will be used, where is the data 

stored, by whom and what are the legal frameworks like laws that require cloud servers to be geographically 

placed in the region where actual customers reside [10]. User’s security concerns are a big factor in their 

attitude toward m-commerce with some limiting their online activities such as online shopping and banking 

because of fear, instead of taking steps to manage the privacy settings [7]. Alleviating security concerns is of 

utmost importance for the future of m-commerce, especially with data breaches and cyberattacks. In the last 3 

years there was a rise in class action lawsuits against Facebook, Cambridge Analytica, Nielsen Holdings and 

others coupled with EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) tightening regulations on data 

protection and compliance which have a financial impact as the data sale flow. Tougher privacy laws are 

challenging business models of companies that store, process or use personal data especially if future 

governments are going to implement more laws regarding the internet [22].  
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Abstract: In articolul dat sunt prezentate diferite aspecte ale notiunii de competitivitate, evolutia si situatia actuala 

a sectorului industriei usoare din Republica Moldova precum si nivelul de competitivitate a acestuia.  Deasemenea sunt 

expuse direcțiile de sporire a competitivitatii pentru intreprinderile din industria usoara din RM. 
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Introducere 

Industria ușoară modernă este o industrie globală, formând o parte semnificativă din bugetul de stat și 

dând un impuls dezvoltării economice în multe țări ale lumii. Transformările majore ale industriei în ultimele 

două decenii includ schimbări în abordarea managementului industriei, schimbarea centrelor de producție la 

nivel mondial și schimbări structurale în piețele de vânzări. Fabricarea textilelor, îmbrăcămintei, pieilor, 

articolelor din piele și încălțămintei reprezintă o ramură a industriei care și-a început dezvoltarea cu succes 

după cel de-al doilea război mondial și rămâne una dintre cele mai importante industrii ale Republicii Moldova. 

Conform datelor biroului național de statistică, în anul 2017 industria ușoară din Republica Moldova reprezintă 

10,3% din producția industrială a țării, angajează 22 640 de persoane. Ponderea industriei ușoare în export a 

fost de 17,6%. În cadrul sectorului activează 552 întreprinderi, dar un număr mare de companii nu mai 

funcționează. Potrivit Clasificatorului Activităților Economice a Moldovei (CAEM), industria ușoară (de 

modă) din RM poate fi divizată în 3 subsectoare principale: 

 D17 Fabricarea produselor textile;  

 D18 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea și vopsirea blanurilor;  

 D19 Producția de piei, de articole din piele și fabricarea încălțămintei.  

În cadrul sectorului industriei ușoară sunt create practici de colaborare sub forma : Cut and Make (CM), 

Cut, Make & Trim (CMT), FOB, marcă proprie. Exporturile din sub-sectoarele de îmbrăcăminte, produse de 

piele și încălțăminte sunt realizate preponderent în condiții CM sau CMT, în timp ce exporturile din sub 

sectorul textile sunt efectuate și sub marcă proprie. În conceptele de afaceri în baza de CM și CMT, producătorii 

vînd doar serviciile de producere, utilizînd toată materie primă și materiale provenite de la client.  Pe de altă 

parte, companiile din sub-sectorul de textile, produc bunurile din materia primă proprie și le comercializează 

clienților la valoare deplină. Reieșind din aceasta, deși cantitățile exportate de imbrăcăminte și produse din 

piele sunt mari, valoarea adăugată joasă (CM, CMT) condiiționează o valoare redusă a  vînzărilor per 

angajat.[6] 

Conținutul cercetării 

Contextul actual, marcat de globalizarea fenomenelor și recunoașterea tot mai largă a 

interdependențelor, a dictat noi tendințe: prosperitatea națiunilor presupunând competitivitate pe piețele 

internaționale iar cea a întreprinderilor integrarea în lanțurile de valori mondiale. Ca urmare problema 

competitivității a devenit o temă actuală la toate nivelele economiei. Totodată se constată și o evoluție a 

conceptului de competitivitate în sensul trecerii de la competitivitatea statică în care avantajul competitiv era 

dat de înzestrarea cu factori tehnici, la cea dinamică, condiționat de mai mulți factori interdependenți precum: 

progresul tehnic, sporirea salariilor și metodele moderne de management. Astfel conceptul de avantaj 

competitiv, este unul mult mai complex ce depășește dimensiunea economică și include: creșterea puterii 

financiare și productive a țării, educația, siguranța, calitatea vieții fiind toate componente ale conceptului. [4] 

Competitivitatea este „capacitatea de a vinde bunuri și servicii la timpul, locul și în forma oportună 

cumpărătorilor străini, la prețuri egale sau mai mici decât cele oferite de alți furnizori potențiali câștigând cel 

puțin costul de oportunitate a resurselor utilizate”.[3] Conceptul de competitivitate este des confundat cu 

indicatori financiari precum rentabilitatea sau productivitatea. Competitivitatea este capacitatea întreprinderii 

de a se menține pe piață, este avantajul acesteia față de concurenții săi. Prin urmare, se constată că rentabilitatea 

și productivitatea sunt doar niște elemente parțiale ale competitivității. Conform Organizației pentru 

Cooperarea Economică și Dezvoltare, competitivitatea reprezintă măsura capacității sau incapacității unei țări 

de a vinde produsele sale pe piețele internaționale” (OECD). Conform definiției Forumului Economic Mondial 
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“Competitivitatea este abilitatea unei țări de a obține o rată înaltă, sustenabilă a produsului intern brut pe 

locuitor”. În Raportul global al competitivității 2017-2018, competitivitatea reprezintă “un set de instituții, 

politicile și factorii care determină nivelul de productivitate a unei economii, care la rândul său stabilește 

nivelul a prosperității pe care economia o poate realiza”.[6] 

Potrivit clasamentului al Indicelui Global al competitivității elaborat de World Economic Forum, 

Republica Moldova ocupă locul 89 din cele 138 de țări din clasament, avind o poziție modestă în comparație 

cu statele vecine România și Ucraina. Se apreciază pozitiv ridicarea cu 11 poziții a RM în clasament față de 

anul 2016-2017, cînd RM ocupa locul 100 din 138 de țări.[6] Deși se observă o creștere în clasamentul Indicelui 

Global al Competitivității, Poziția RM, rămîne slabă în raport cu țările vecine. Acest indicator are un impact 

negativ asupra imaginii Republicii Moldova în contextul pieței la nivel global. Conform informației prezentate 

în World Economic Forum, principalele obstacole pentru activitatea de business în RM sunt corupția, 

instabilitatea politică și instabilitatea guvernamentală. Pentru a promova industria ușoară din RM este necesar 

de întreprins măsuri de ameliorare a stabilității politice și economice a țării. [6] 

În Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, se menționează că industria ușoară 

este una dintre ramurile prioritare ale sectorului industrial. La fundamentarea acestei priorități au fost luate în 

considerare multiplele avantaje sociale și economice ale industriei ușoare, precum și circumstanțele pe plan 

macroeconomic, cum ar fi: 

 potențialul înalt de creștere a volumului producției industriei ușoare, inclusiv a producției de export; 

 perioada scurtă de rotație a capitalului circulant în ramură și lipsa necesității în investiții mari; 

 un număr mare de locuri de muncă în ramură, pe de o parte, și densitatea mare a populației în 

Moldova, existența infrastructurii de instruire a cadrelor în domeniu, pe de altă parte. [1] 

Competitivitatea produselor moldovenești în industriei ușoară este rezultatul direct al combinării 

nivelurilor de calitate superioară a producției finite garantate de sistemele moderne de control al calității, 

realizarea în timp util a obligațiilor contractuale cu clienții străini și livrarea rapidă către principalele piețe din 

țările UE și CSI. Pentru a putea produce la capacitate maximă, majoritatea producătorilor de îmbrăcăminte din 

Moldova sunt în prezent, dependenți de exportul către UE, CSI și pe piețele turcești. Acest lucru contribuie la 

promovarea unei colaborări largi între întreprinderile din Moldova și partenerii de afaceri străini. [6] În 2017, 

peste 70% din companiile producătoare de îmbrăcăminte au lucrat C&M / CMT pentru piețele de export ale 

UE, conduse de Italia, Marea Britanie și Germania. Furnizarea de C & M /Producția CMT de multe ori nu 

necesită mari investiții pentru producători.  În plus, nu trebuie să cumpere propriile lor materii prime, deoarece 

acest lucru se face de către cumpărători. În ultimii ani, mulți moldoveni producătorii au dobândit experiență în 

dezvoltarea o forță de muncă calificată capabilă să colaboreze noi tehnologii și producerea de înaltă calitate 

îmbrăcăminte, mai ales că unele companii produce pentru branduri high-end cum ar fi Prada,Armani, Dolce & 

Gabbana, Calvin Klein etc. Majoritatea companiilor producătoare din sub sectorul dat, activează în calitate de 

subcontractori. [6]  

Sectorul încălțămintei, pieilor și accesoriilor din Moldova contribuie cu aproximativ 0,5% din PIB și 

4,5% din exporturi. Industria are angajați aproximativ 4.000 de persoane, cele mai mari concentra’ii de 

intreprinderi sunt in orașeleChișinău, Soroca și Transnistria. Moldova are o experiență suficientă în domeniul 

producerii încălțămintei. Nivelul tehnologic al companiilor producătoare de încălțăminte permite companiilor 

să producă produse competitive. Acest fapt este confirmat de cooperarea de lungă durată între întreprinderile 

autohtone și  branduri de renume din străinătate Italia, Germania, Marea Britanie, Franța și România. Există 

un lanț de aprovizionare stabilit de componente pentru încălțăminte importate din Italia, Germania, Spania, 

Polonia, Ucraina, România, și Turcia. Majoritatea încălțămintei și accesoriilor- întreprinderile sunt mici sau 

mijlocii și sunt capabile să gestioneze volumele mici de producție cu ușurință. [6] 

În noiembrie 2017, Republica Moldova a devenit al 26 membru al Consiliul European de Modă (EFC) 

reprezentată de către Asociația Patronală a Industriei Ușoare. EFC a fost înființat în mai 2007 în Plovdiv, 

Bulgaria. Aderarea la European Fashion Council este o realizare care va conduce la promovarea exporturilor  

în sectorul industriei ușoare, în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Statutul de membru al EFC 

oferă posibilitatea companiilor din RM din industria ușoară să participe la evenimente de specialitate în tările 

membre-EFC dar și să încheie parteneriate cu profesioniști și investitori din domeniu. [7] 

Forța industriei ușoare a Moldovei în comerțul exterior se bazează  pe costuri reduse, forță de muncă 

calificată, dar și apropierea de piețele de desfacere. Acorduri de comerț liber cu UE, CEFTA, CSI și Turcia 

prezintă un beneficiu pentru activitatea întrepridnerilor locale. De asemenea, producătorii autohtoni sunt 

deschiși spre colaborare pentru comenzi mici și flexible. Pe piața locală, se observă o creștere a competitivității 

și imaginii brandurilor autohtone, în special prin promovarea brandului de țară “DININIMĂ”  
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Printre principalele puncte slabe ale industriei ușoare se regăsește Imaginea slabă a climatului de afaceri 

al Moldovei pe principalele piețe ale UE. Capacitățile industriale ale RM sunt slab cunoscute pe piața UE. O 

mare parte a exporturilor se datorează activităților cu o valoare adăugată joasă (prestare servicii). Din păcate, 

există mai multe constrângeri de rang financiar care afectează negativ dezvoltarea industriei ușoare. 

Deasemenea, accesul dificil la informațiile despre tendințele actuale din domeniul fashion, stagnează 

dezvoltarea propriilor mărci. 

Analizînd oportunitățile sectorului industriei ușoare, trebuie menționat că principala direcție este 

trecerea întreprinderilor din sectorul textil de la lucrul în Lohn, la crearea și dezvoltarea propriului brand. 

Deasemenea este necesar de consolidat și modernizat brandurile deja existente pe piață. Această este o 

oportunitate dar și o măsură necesară pentru creșterea competitivității sectorului. Pentru atragerea clienților 

noi, este necesar de a crea conecțiuni cu aceștea printr-o promovare potrivită dar și posibila participare la 

evaluările furnizorilor internaționali. O altă oportunitate a sectorului ar fi crearea platformelor de vînzări 

online.  

Printre principalele amenințări se menționează, instabilitatea politică și perpetuarea corupției. 

Deasemenea, reticența companiilor autohtone de a moderniza lanțul valoric reprezintă o amenințare pe termen 

lung. Spre exemplu, Portugalia a migrat activ de la CM la activitate în baza mărcii propria în ultimii 25 de ani. 

O amenințare direct pentru companiile din sector o reprezintă concurența cu produsele importate din Turcia și 

China. Este necesar de a crește cota de piață a brandurilor autohtone, fapt ce poate fi obținut prin cooperarea 

și consolidarea brandurilor locale, dar și prin promovare corectă. Un obstacol evident în dezvoltarea sectorului 

o reprezintă exodul de personal calificat. [5] 

Potrivit Cărții Albe a politicilor pentru Industria Ușoară, principalele direcții de dezvoltare a 

întreprinderilor din sectorul industriei ușoare se bazează pe 3 piloni fundamentali: [5] 

I. Promovarea producătorilor de îmbrăcăminte, piele și încălțăminte la modele de afaceri cu valoare 

adăugată mai mare - FOB, Private Label și Brand propriu.  

II. Creșterea cotei de piață a mărcilor autohtone pe piața locală.  

III. Crearea unei imagini pozitive a Moldovei și a industriei de modă din Moldova care va atrage clienți 

cu valoare adăugată mai mare.  

Pentru a atinge obiectivele stabilite anterior sunt necesare o serie de măsuri care ar contribui la creșterea 

competitivității întreprinderilor din industria ușoară in următoarele direcții: [5] 

Comerțul. Prezența companiilor în mediul online este indispensabilă pentru dezvoltarea îndelungată a 

acestora dar și a sectorului industrial. Companiile interne trebuie să tindă să fie listate în bazele de date 

internaționale furnizorilor, cum ar fi Trigon Select. Pentru  extinderea activității companiilor la nivel 

internațional este necesar de încurajat participarea companiilor la târguri și expoziții de profil, precum Première 

Vision din Paris. Pentru piața internă este important de îmbunătățit calitatea canalelor de marketing. Printre 

acestea putem menționa dezvoltarea conceptuală a punctelor de vînzare cu acccent pe modă și design, nu doar 

pe expunerea produselor. Un alt moment foarte important este crearea site-urilor pentru vînzări online.  

Vînzările online pot fi lansate fiecare individual de fiecare brand, sau în comun prin intermediul brandului 

umbrelă DIN INIMĂ. Aceasta ar crește vizibilitatea și accesibilitatea brandurilor și respectiv și majorarea 

vînzărilor. 

Productivitatea. Modernizarea echipamentelor și utilajelor utilizate în cadrul întreprinderilor, pentru 

adaptarea acestora la cerințele clienților. Multe întreprinderi au utilaj pentru producerea volumelor mari de 

produse. Conform strategiei de dezvoltare, întreprinderile trebuie să tindă să atragă clienți finali cu produse 

mai complicate, iar aceasta presupune posibilitatea de a răspunde operativ comenzilor și a se adapta la cerințele 

clienților.Este necesar de modernizat modele design computerizate, marker making și echipamente de tăiere. 

Liniile de cusut și de finisare trebuie să fie organizate pe bază modulară. Este nevoie de sisteme Enterprise 

Resource Planning (ERP) pentru planificarea și controlul activităților, mai ales în condiții de creștere a 

numărului de clienți, comenzilor și stilurilor. Creșterea vânzărilor de marcă proprie necesită o mai mare 

capacitate de design, precum și investiții suplimentare în software și echipamente de proiectare. Sisteme de 

management al datelor de produs (PDM) sau gestionarea ciclului de viață al produsului (Product Life Cycle 

de Management (PLM) vor trebui implementate pe viitor. [5] 

Resurse umane și consolidarea capacităților. Pentru a putea atrage clienți și parteneri de lucru este 

necesar ca întreprindeirle din industria ușoară să demonstreze că personalul posedă cunoștințe și abilități 

necesare. Odată cu modernizarea activității de design și marketing, întreprinderile trebuie să se asigure că 

angajații săi au un nivel suficient de pregătire. Trecerea de la sistemul de lucru LOHN la alte sisteme ce ar 

aduce o valoare adaugată mai mare necesită modificarea structurilor organizatorice existente, recrutarea, 

selectarea și angajarea personalului cu cunoștințe și abilități în domeniul aprovizionării, designului, creării 
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colecțiilor, procurarea și implementarea sistemelor de proiectare CAD.  Pentru aceasta este necesar asistența 

continuă, consiliere și instruire în design, marketing, merchandising. Pentru ca întreprinderea să poată trece de 

la activitatea C&M spre FOB, aceasta trebuie să dispună de un departament de aprovizionare bine dezvoltat, 

iar personalul din cadrul departamentului dat să posede informație actuală despre principalii furnizori de stofe, 

accesorii, să posede abilități de negociere și încheiere de contracte, să cunoască activitatea de logistică 

națională și internațională. Instituțiile de învățămînt care pregătesc specialisti în domeniul industriei ușoare 

trebuie să modifice planul de invățămînt cu mai mare accent pe practică și colaborare cu întreprinderile din 

sector. Rolul ZIPHOUSE ca design și centru tehnic de excelență ar trebui să fie consolidat în continuare prin 

organizarea de cursuri specializate, lărgirea sferei de activități și a serviciilor oferite.   

„Prin Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020” Guvernul Republicii Moldova a determinat 

necesitatea schimbării paradigmei de dezvoltare a economiei Republicii Moldova ca direcție generală de 

asigurare a creșterii economice și reducerea sărăciei în țară.” Pentru a obține acest rezultat, a fost determinată 

o nouă direcție de dezvoltare a economiei și anume industrializarea economiei. Una din principalele sarcini 

care trebuie îndeplinită pentru a atinge scopul propus este crearea și dezvoltarea clusterilor, bazate pe 

tehnologii moderne. Clusterul reprezintă o formă de asociere a organizațiilor, întreprinderilor, universități, 

instituții de cercetare care sunt amplasați în aceeași regiune geografică, aparțin acelueași sector, sau sectoare 

conexe. Activitatea acestora este axată pe inovare, iar cooperarea dintre ei permite majorarea avantajelor 

competitive ale întreprinderilor.  În urma formării clusterului în sectorul industriei ușoare, întreprinderile vor 

avea o serie de beneficii precum resurse umane calificate cu abilități din domeniu, tehnolgoii și utialaj 

performant. Dezvoltarea întreprinderilorva permite scăderea dependenței acestora de prestarea serviciilor și 

trecerea la activitatea FOB. Formarea clusterilor va crea oportunități pentru întreprinderile de confecții 

moldovenești de a trece de la sistemul Lohn la alte sisteme care le-ar asigura nu doar numai valoare adăugată 

mai înaltă, ci și o profitabilitate mai înaltă.  

 

Concluzii 

Industria ușoară din Republica Moldova este o industrie cheie a Republicii Moldova asigurând o pondere 

esențială la exportul țării.  În cadrul sectorului industriei ușoară sunt create practici de colaborare sub forma: 

Cut and Make (CM), Cut, Make & Trim (CMT), FOB, marcă proprie. Competitivitatea produselor autohtone 

a industriei ușoare este rezultatul direct al combinării nivelurilor de calitate superioară a producției finite 

garantate de sistemele moderne de control al calității, realizarea în timp util a obligațiilor contractuale cu 

clienții străini și livrarea rapidă către principalele piețe din țările UE și CSI. Acest lucru contribuie la 

promovarea unei colaborări largi între întreprinderile din Moldova și partenerii de afaceri străini.  

Conform informației prezentate în World Economic Forum, Republica Moldova are rezerve de creștere 

a nivelului de competitivitate. Pentru aceata sunt necesare o serie de masuri precum modernizarea 

echipamentelor și utilajelor din cadrul întreprinderilor, pentru adaptarea acestora la cerințele clienților; 

cooperarea strînsă dintre instituțiile de învățămînt de profil și angajatorii din sector pentru a beneficia de 

personal cu înaltă calificare care vor dispune de abilitățile și pregătirea profesională necesară pentru a se adapta 

la noile cerințe ale procesului inovativ de creație; dezvoltarea concepției clusteriale a sectorului industrial ce 

va avea impact pozitiv asupra diferitor aspecte ale economiei țării prin dezvoltarea la diferite nivele, atît în 

cadrul  întreprinderilor membre cît și economiei naționale . 
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Abstract: Întreprinderile mici și mijlocii (IMM - urile) joacă un rol important în viața economică a unei țări. Ele 

reprezintă o sursă principală de creare de locuri de muncă, un loc de creștere pentru idei de afaceri noi și principalul 

promotor al antreprenoriatului. Cu toate acestea, pentru a începe sau a crește o afacere necesită bani și, adesea, găsirea 

unei finanțări adecvate reprezintă o dificultate majoră întâlnită de întreprinderile mici și mijlocii. În prezent, instituțiile 

de credit nebancare care furnizează servicii de finanțare sunt reprezentate de asociațiile de economii și împrumut și de 

organizațiile de microfinanțare. Astfel, dezvoltarea acestor instituții poate fi benefică prin contribuția la finanțarea unei 

proporții mai mari a zonelor rurale, contribuind în cele din urmă la dezvoltarea afacerilor rurale și a zonei sociale, 

precum și a credibilității întreprinderilor de microfinanțare. 

Cuvinte cheie: microfinanțare, indicatorii financiari, organizație de microfinanțare(OMF), asociație de economie 

și împrumutut (AIE). 

 

Introducere 

Accesul dificil la finanțare în Republica Moldova servește drept o constrângere actuală de care se 

ciocnește mediul de afaceri. Piața resurselor financiare din Republica Moldova, este constituită din instituții 

bancare și nebancare. Instituțiile bancare sunt reprezentate de 11 bănci comerciale licențiate, ce sunt 

reglementate de Banca Națională, iar sectorul nebancar de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). 

 

1. Cadrul teoretic 

Instituțiile de microfinanțare reprezintă o alternativă a sectorului bancar. Scopul acestora constă în 

creditarea afacerilor mici, preponderent din zonele rurale, facilitând, în acest mod, accesul la resurse financiare 

și stimulând inițiativa privată.  

  

 

 

 

Figura 1. Instituțiile de microfinanțare din Republica Moldova 

 

Asociația de Economii și Împrumut (AEÎ) - Conform legii nr. 139-XVI din 21.06.2007, AEÎ 

reprezintă organizație necomercială cu statut juridic special, constituită benevol de persoane fizice și juridice, 

asociate pe principii comune, care acceptă de la membrii săi  depuneri de economii, le acordă acestora 

împrumuturi, precum și alte servicii financiare, în conformitate cu categoria licenței pe care o deține.  

La 31.12.2018 licențe pentru desfășurarea activității profesioniste dețineau 269 de asociații de economii 

și împrumut, menținându-se tendința anilor precedenți de reducere a numărului asociațiilor. 

Tabelul 1. Numărul asociațiilor de economii și împrumut licențiate 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

Asociații de economii și împrumut – licență de categoria A 224 216 203 

Asociații de economii și împrumut – licență de categoria B 64 63 64 

Asociații centrale 2 2 2 

TOTAL 290 281 269 

 

În 2017 noi membri ai AEÎ au devenit 4138 persoane, înregistrând un total de 133721 membri. Odată 

cu creșterea numărului membrilor AEÎ a crescut numărul beneficiarilor de împrumuturi cu 6,87% și numărul 

depunătorilor de economii cu 6,66%. 

Tabelul 2.  Evoluția nr. membrilor AEÎ, beneficiarilor de împrumuturi și depunătorilor de economii 

 2016 2017 Total 

 Licență A Licență B Total Licență A Licență B Total 2017/2016, 

% 

Nr. membrilor 62797 66786 129583 60598 73123 133721 103,19 

Nr. beneficiarilor 13430 24614 38044 12966 27692 40658 106,87 

Nr. depunătorilor - 6574 6574 - 7012 7012 106,66 

Instituţiile de microfinanțare 

Organizații de Microfinanțare 

Asociații de Economii și Împrumut 
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Din punct de vedere al evoluției valorii medii a împrumutului ce revine unui membru beneficiar de 

 împrumut și a 

valorii medii a 

economiilor atrase 

sub formă de 

depuneri se observă 

un trend ascendent a 

acestor indicatori, 

consemnând în 

2017 - 16597 lei și, 

respectiv, 59367 lei 

Figura 2. Evoluția valorii medii a împrumuturilor și depunerilor de economii, lei 

 

Cu referire la structura portofoliului de împrumuturi al AEÎ împrumuturile cu scadență de până la 1 an 

au constituit 57,76% din volumul total al împrumuturilor acordate. 

 
Figura 3. Scadența împrumuturilor acordate de către AEÎ, mil. lei 

 

Potrivit clasificării 

împrumuturilor acordate de 

către AEÎ pe direcții de 

utilizare cea mai 

semnificativă parte a 

împrumuturilor s-a acordat în 

domeniul agriculturii – 

222,59 mil.lei, urmată de 

creditele acordate pentru 

consum – 199,55 mil.lei și 

creditele acordate pentru 

procurarea sau construcția 

imobilelor - 167,26 mil.lei.  

 

Figura 4. Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare 

 

Analizând structura depunerilor de economii după termenul de scadență, se constată că AEÎ tind să 

accepte depuneri de economii pe termen scurt de până la 1 an, situație determinată de necesitatea asigurării 

echilibrului scadențelor în raport cu împrumuturile acordate, majoritatea din care (69%) sunt oferite pe termen 

scurt. 

Tabelul 3. Structura depunerilor de economii după termenul de scadență 

Termenul de scadență 2016 (mil. lei) 2017 (mil. lei) 
Ponderea (%) 

2016 2017 

Până la 1 lună 13,7 22,53 4,5 5,41 

De la 1 lună până la 3 luni 26,5 33,86 8,8 8,13 

De la 3 luni până la 1 an 188,0 230,84 62,2 55,45 

De la 1 an până la 3 ani 65,5 114,12 21,7 27,41 

De la 3 ani până la 5 ani 8,3 14,18 2,7 3,41 

Peste 5 ani 0,3 0,75 0,1 0,18 

Total 302,4 416,28 100,0 100,0 

358,4 389,74

166
285,05

2016 2017

Împrumuturi acordate pe termen scurt ＜1 Împrumuturi acordate pe termen ＞1

32,99%

0,18%

24,79%

4,99%0,91%

29,57%

6,57%

În agricultură (222,59

mil.lei)

În procesarea primară și 

industria alimentară (1,23 

mil.lei)
Pentru procurarea sau 

construcția imobilelor 

(167,26 mil.lei)
Pentru comerț (33,68 mil.lei)

Pentru prestarea serviciilor

(6,13 mil.lei)
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38173
45993
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Organizațiile de Microfinațare (OMF) - Apariția instituțiilor de microfinațare este cauzată de 

necesitatea activității acestor instituții a sectorului rural, cât și susținerea financiară a business-ului mic și 

mijlociu și anume a activității antreprenoriale în sfera de producție, comerț și prestarea serviciilor.  

 Conform legii nr. 280 din 22.07.2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare, acestea 

constituie persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanțare.   

 Valoarea totală a activelor OM a crescut în 2017 cu circa 15,52% comparativ cu nivelul înregistrat la 

finele 2016, consemnând valoarea de 5435,58 mil.lei (conform situațiilor financiare prezentate de 147 OM). 

 

Tabelul 4. Indicatori generali privind activitatea organizațiilor de microfinanțare 

Nr. Indicatorii 2016 2017 
2017/2016  

(+,-) 

2017/2016 

(%) 

1 Numărul de organizații (unități) 132 167 35 126,52 

2 Capitalul propriu (mil. lei) 1650,2 1975,01 324,81 119,68 

3 Total active (mil. lei) 4705,2 5435,58 730,38 115,52 

4 Împrumuturi acordate (mil. lei) 3789,5 4599,61 810,11 121,38 

5 Credite bancare și împrumuturi primite (mil. lei) 2814,7 3208,9 394,2 114 

6 Profitul net (mil. lei) 451,1 533,37 82,27 118,24 

7 Rentabilitate a activelor (%) 9,6 9,81 0,21 - 

 

O analiză a indicatorilor generali privind activitatea OM arată că în 2017 a continuat dinamica pozitivă 

a acestor indicatori. Profitul net a crescut cu aproximativ 18,24%, fapt care se datorează creșterii portofoliului 

de împrumuturi acordate cu 21,38%, majorării rentabilității activelor cu 0,21 puncte procentuale, fapt ce denotă 

că OM au continuat să efectueze investiții preponderent în active generatoare de dobândă cu o profitabilitate 

sporită. De asemenea, 

majorarea continuă a 

capitalului propriu relevă 

o creștere sigură a 

stabilității financiare a 

OM, determinând un 

trend ascendent a 

rentabilității financiare 

de 27,01%.  

Domeniul de utilizare a 

împrumuturilor acordate 

de OM sunt dispersate 

preponderent pe 

principalele domenii ale 

economiei naționale. 

Figura 5. Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare 

Ponderea maximă a împrumuturilor acordate în 2017 (26,29%) o dețin împrumuturile acordate pentru 

consum, acestea înregistrând o descreștere cu 4,81 puncte procentuale față de 2016. Împrumuturile acordate 

pentru procurarea sau construcția imobilelor au 

constituit 18,58%, cu 1,82 puncte procentuale 

mai puțin comparativ cu 2016. Semnificativ este 

faptul că aproximativ 10,36% dintre 

împrumuturi au fost acordate pentru comerț, mai 

cu seamă întreprinderilor micro, mici și mijlocii. 

Valoarea activelor totale deținute de întreg 

sectorul de creditare nebancară a crescut pe 

parcursul anului 2017, menținând trendul pozitiv 

înregistrat în ultimii ani. La 31 decembrie 2017, 

activele sectorului au constituit 6239,93 mil. lei, 

înregistrând un ritm anual de creștere de 16,89%. 

 

Figura 6 .Evoluția activelor și împrumuturilor acordate, mil. lei 
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La nivelul portofoliului împrumuturilor acordate s-a menținut tendința ascendentă a valorii acestora, 

consemnând o pondere de aproximativ 3,51% din PIB, în creștere cu 0,3 puncte procentuale comparativ cu 

2016 (OMF – 3,07%, AEÎ – 0,44%).  

Eficiența utilizării activelor și capitalului propriu de către entitățile sectorului de creditare nebancară a 

rezultat cu o rată de rentabilitate de circa 12,31%, respectiv 34,58%, în creștere cu 3,31 puncte procentuale, 

respectiv cu 8,58 puncte procentuale comparativ cu 2016. Acest fapt a fost condiționat de majorarea valorii 

profitului net cu 59,19%. 

Tabelul 5. Indicatorii activității de creditare nebancară 

Indicatori 2016 2017 Total 

2017/2016 Sectoare AEÎ OM TOTAL AEÎ OM TOTAL 

Nr. beneficiarilor de 

împrumuturi (persoane) 
38044 213187 251231 40658 303280 343938 136,90 

Rata de penetrare (%) 3,0 16,7 19,7 3,23 24,09 27,32 138,68 

Rentabilitatea activelor 

(%) 
4,9 9,6 9,0 4,98 13,39 12,31 136,78 

Rentabilitatea capitalului 

propriu (%) 
15,3 27,3 26,0 16,28 36,86 34,58 133,00 

Profit net 31,4 451,1 482,5 40,07 7 728,05 768,12 159,20 

 

Concluzii 

Din cele analizate putem conclude ferm că la etapa actuală sectorul de microfinanațare din Republica 

Moldova este în plină creștere și dezvoltare, în special ne referim la OMF. Numărul de organizații, mărimea 

activelor, a împrumuturilor acordate relevă în mod evident acest lucru. Mai mult ca atât, rezultatele financiare 

și eficiența activității acestora este în ascensiune continuă, deja de mai mulți ani. Segmentul principal de 

activitate constituind împrumuturile până la un milion de lei, deși în ultimii ani portofoliul de împrumuturi a 

căpătat o structură mai diversificată. Totodată se observă o insuficiență acută de capital de finanțare în sectorul 

agrar, atât pentru persoane fizice cât și pentru cele juridice. La moment pe piață sunt doar câteva organizații 

de microfinanațare specializate în acest sector. Cererea de capital pentru gospodăriile țărănești și pentru 

întreprinderile micro este satisfăcută în mare parte de AEI. 

 

Bibliografie 

1. Legea asociațiilor de economii și împrumut, nr. 139-XVI din 21.06.2007, Monitorul Oficial nr.112-

116/506 din 03.08.2007. 

2. Legea cu privire la organizațiile de micro-finanțare nr. 280-XV din 22.07.2004 Monitorul Oficial al 

R. Moldova nr.138-146/737 din 13.08.2004. 

3. Raport anual CNPF 2017. 

4. https://ibn.idsi.md 

5. http://www.statistica.md/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ibn.idsi.md/
http://www.statistica.md/


250 

MANAGEMENTUL FINANCIAR EFICIENT – BAZĂ PENTRU ASIGURAREA 

DEZVOLTĂRII DURABILE A ÎNTREPRINDERII 

 

 
Florin-Anastasie GOLOVACI 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Abstract: Managementul financiar poate fi definit ca un ansamblu de  persoane, metode, tehnici, procedee, 

instrumente și acțiuni, prin care se  urmărește transformarea efectului utilizării capitalului firmei în profit și implicit 

creșterea valorii de piață a întreprinderii. Managementul  financiar este considerat o parte componentă a 

managementului general al firmei.  Obiectivul  lui global este  de a asigura eficiența utilizării capitalul firmei,  de a 

susține crearea fondurilor întreprinderii,  a capitalului  și de a realiza pe aceasta cale suportul pentru performanțele de 

piață ale întreprinderii. Aceasta deoarece capitalul firmei  se subordonează, la rândul său,  obiectivelor organizaționale  

înscrise într-o astfel de strategie și nu poate fi obținut și respectiv utilizat decât în strânsă legătură cu această strategie.  
Cuvinte cheie: management financiar, politică financiara, valoare întreprinderii, analiza financiara, decizii 

financiare. 

 

 

Introducere 

„Managementul financiar este una din activitățile principale și indispensabile ale oricărei activități 

economice eficiente. O asemenea activitate nu se limitează doar la gestiunea activităților curente ce țin de 

finanțarea producției și de vânzări. În condițiile economiei concurențiale, competitivitatea și eficienta oricărei 

întreprinderi depinde, în mare parte, de capacitatea managerilor de a înțelege și a aplica principiile, metodele 

și tehnicile moderne de management financiar. În ultimii ani a fost demonstrat că factorul principal al 

falimentului unei întreprinderi îl reprezintă incompetența managerilor și greșelile de conducere datorate unor 

erori decizionale privind gestiunea fluxurilor financiare. Având în vedere că falimentul întreprinderii este 

determinat de lipsa de lichidități, putem afirma că managementul financiar reprezintă cauza succesului sau 

eșecului întreprinderii.” [3 p. 6]. 

Așadar, conducerea prin finanțe a unei întreprinderi vine în sprijinul  fundamentării politicii financiare la 

nivel microeconomic, concretizându-se într-o multitudine de decizii financiare, cu impact asupra 

performanțelor financiare. În aceste condiții, întreprinderea apare ca un centru autonom de decizie care deține 

putere economico-financiară. 

 

Conținutul cercetării 

Din multitudinea formelor de management, un rol fundamental a dobândit managementul financiar care, 

în contextul actual al Uniunii Europene, trebuie să contribuie la formarea unei noi mentalități despre afaceri, 

pe de o parte iar pe de alta să contribuie la sporirea competitivității acesteia. La summit-ul Comisiei europene, 

organizat la Barcelona în primăvara anului 2002, s-a ajuns la concluzia că procesul de integrare europeana 

trebuie sa se bazeze, nu numai pe marile concerne, ci și pe întreprinderile mici și mijlocii. Acestea din urmă, 

printr-un management financiar adecvat, au rolul de a reinstaura încrederea investitorilor și consumatorilor și, 

implicit, de a relansa inițiativa și activitatea economica în spațiul comunitar. 

Indiferent de mărimea și forma de proprietate a întreprinderii, managementul financiar își asumă în cea 

mai mare parte răspunderea pentru politica financiară adoptată la nivel microeconomic care urmează a se aplica 

în vederea atingerii obiectivelor urmărite de proprietarii și/sau administratorii resurselor financiare. Din acest 

motiv, multitudinea definițiilor întâlnite în literatura de specialitate, identifica managementul financiar cu 

domeniul care se ocupă cu fundamentarea deciziilor financiare la nivelul întreprinderii. Managementul 

financiar reprezintă un ansamblu de principii, metode, tehnici, instrumente și acțiuni prin intermediul cărora 

se fundamentează deciziile financiare în contextul realizării unor obiective organizaționale, formulate printr-o 

strategie de firmă. Se poate aprecia că decizia financiară devine actul fundamental al managementului 

financiar, fiind rezultatul unui proces rațional de alegere conștientă din mai multe variante posibile, a unei 

soluții considerate optime în planul activităților și operațiunilor financiare. 

Fundamentarea corectă a deciziilor financiare nu este posibilă fără o analiză financiară prealabilă al cărei 

obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanță financiară a întreprinderii la încheierea exercițiului. Ea 

își propune să stabilească punctele tari și punctele slabe ale activității financiare, în vederea fundamentării unei 

noi strategii manageriale de menținere și expansiune într-un mediu concurențial. 
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Indiferent de nivelul la care se adoptă, deciziile financiare necesită informații complexe, deoarece 

întreprinderea nu-și poate permite să lucreze în condiții de incertitudine. Pentru a se asigura o eficiență 

maximă, deciziile financiare trebuie să satisfacă următoarele cerințe: 

 să fie fundamentate științific; 

 sa fie adoptate de compartimentele sau persoanele care au competența/împuternicirea legală în 

acest sens; 

 să fie formulate clar și concis pentru a putea fi bine recepționate; 

 să fie luate și transmise în timp util. 

De asemenea, „analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale partenerilor economici și 

financiar-bancari pentru fundamentarea unor posibile acțiuni de cooperare cu respectiva întreprindere. În fine, 

„bugetarea” oricărei acțiuni a întreprinderii, atragerea de capitaluri externe (proprii și împrumutate), păstrarea 

și extinderea segmentelor de piață găsesc în analiza financiară o bază de fundamentare ca premisă esențială în 

efectuarea unei judecăți profesionale și adoptării de decizii financiare optime.” [1, p.10] 

Respectiv, analiza financiară este integrată în activitatea de conducere a întreprinderii și oferă cele mai 

bune soluții pentru fundamentarea deciziilor financiare, iar calitatea deciziilor financiare adoptate va exercita 

un impact direct asupra gestiunii financiare. 

Un rol fundamental revine calității comunicării care în condițiile economiei de piață a devenit la fel de 

importantă ca și informația. Comunicarea este considerata „materia primă” a deciziei și se derulează în primul 

rând între oameni, apoi între servicii și compartimente, precum și între întreprindere și mediu. 

Gestiunea financiară pe termen scurt are ca obiectiv asigurarea echilibrului financiar între nevoile de 

capitaluri circulante și de trezorerie, pe de o parte și sursele de capitaluri atrase temporar (inclusiv creditele de 

trezorerie și de scont), pe de alta parte. Gestiunea financiară pe termen lung are ca obiectiv alegerea unei 

strategii financiare de creștere și consolidare a valorii întreprinderii. 

Valoarea unei întreprinderi nu este dată numai de valoarea prezentă a patrimoniului său ci trebuie luate 

în considerație și următoarele aspecte: 

 valoarea întreprinderii este o valoare actuală, adică echivalentul prezent al rezultatelor sale 

viitoare; 

 valoarea este o mărime dinamică și nu statică ce este percepută în interdependență cu procesul de 

valorificare a patrimoniului; 

 evaluarea întreprinderii reflectă în același timp și efectele riscurilor interne și externe ce pot afecta 

nivelul și stabilitatea viitoare a rezultatelor așteptate. 

Natura acțiunilor întreprinse de managementul financiar într-un context dat, se subordonează în 

exclusivitate obiectivelor de bază ale organizației. Pentru marile întreprinderi, acest obiectiv vizează 

maximizarea valorii întreprinderii (a acțiunilor sale), iar pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul 

substanțial este asigurarea rentabilității și autonomiei financiare. 

În cazul firmelor cu caracter productiv, la care se urmărește cucerirea unor noi segmente de piață, nu în 

toate cazurile obiectivul primordial al managementului financiar îl va reprezenta maximizarea valorii 

întreprinderii, ci asigurarea resurselor de finanțare, de susținere a manevrelor strategice pentru a putea crea 

putere economică. Un asemenea obiectiv de anvergură va trece pe un plan secundar realizarea protecției 

mediului înconjurător, salarizarea mai bună a lucrătorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale acestora, 

care vor trebui să se supună constrângerilor financiare datorate expansiunii. 

În cazul firmelor mici și mijlocii, obiectivul de bază al organizației este influențat de afirmarea calităților 

personale ale managerului în a dobândi succesul. În acest caz, în atenția managementului financiar se vor afla 

acele acțiuni prin care se vor sublinia performanțele de excepție ale managerului cum ar fi:  

 acțiuni surpriză la bursă,  

 plasamente de capital surprinzătoare,  

 asocieri în afaceri, în scopul obținerii unor nivele deosebite de profitabilitate, uneori ieșite din 

comun.  

Este de remarcat că nu întotdeauna ideile de afaceri ale managerilor sunt agreate de acționari/proprietarii 

de capitaluri, fapt care generează conflicte de interes, asupra cărora vom reveni ulterior. 

În fine, în cazul firmelor aflate în lichidare, fie ca urmare a unei acțiuni voluntare, fie a uneia 

judecătorești, obiectivul managerial este acela de a continua afacerile, până la desființare, prin atenuarea cât 

mai mult posibil a efectelor nefavorabile rezultate prin aplicarea deciziei de lichidare. Pentru managementul 

financiar este important ca la finele perioadei de lichidare să se stabilească o concluzie clară privind situația 

financiară și modul în care se sting obligațiile de plată și se recuperează creanțele. 
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Se poate afirma că prin acțiunile sale, managementul financiar trebuie să asigure, atât supraviețuirea 

firmei, cât și consolidarea situației sale, probată prin obținerea unor performanțe de piață notabile. 

Pornind de la aceste obiective, managementul financiar are următoarele atribuții: 

 evaluarea eforturilor financiare ale tuturor acțiunilor care urmează a fi întreprinse într-o perioadă 

de gestiune dată; 

 asigurarea la momentul oportun, în structura și condițiile reclamate de necesități, capitalul necesar 

la un cost cât mai scăzut posibil; 

 urmărirea modului de utilizare al capitalului și gradul de influență a factorilor de decizie din 

celelalte centre de responsabilitate, în direcția asigurării unei utilizări eficiente a tuturor fondurilor 

atrase în circuitele financiare date; 

 asigurarea și menținerea echilibrului financiar pe termen scurt și pe termen lung în concordanță cu 

necesitățile întreprinderii; 

 urmărirea obținerii rezultatului financiar scontat și repartizarea lui pe destinații. 

Managementul financiar, în calitate de componentă de bază, de sine stătătoare a managementului general 

al organizației, îndeplinește două funcții esențiale și anume: 

a) planificarea și controlul activității organizației prin prisma criteriilor și mijloacelor specifice 

finanțelor; 

b) fundamentarea și adoptarea de decizii financiare, legate de îndeplinirea obiectivelor propuse prin 

programe, cu luarea în considerare a criteriilor de eficiență financiară. 

Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de acțiune favorabil, în care urmează să se 

stabilească conexiunile firești dintre obiectivele financiare ale firmei, valoarea de piață a acesteia, mijloacele 

și instrumentele folosite pentru măsurarea performanțelor sale financiare. Această triadă este absolut necesara 

deoarece odată ce obiectivele firmei au fost identificate, definite și evaluate, performanțele obținute la nivel 

microeconomic trebuie monitorizate și analizate. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor și realizării funcțiilor specifice managementului financiar, este 

necesar ca întreprinderea să dețină personal calificat în posturi ce reclamă competențe decizionale. Nu se poate 

susține că numai personalul de specialitate din compartimentul financiar al firmei realizează acțiuni specifice 

managementului financiar. Prin implicațiile de natură financiară pe care le exercită,  orice acțiune din domeniul 

tehnic, comercial, aprovizionare, resurse umane etc, face ca diferiți decidenți de diferite profesii, din diferite 

centre de responsabilitate, să se implice în același timp, în înfăptuirea managementului financiar eficient. 

Avantajele unui management financiar eficient sunt următoarele: 

 controlul mai ușor al fluxurilor de venituri și cheltuieli; 

 adoptarea în cunoștință de cauză a deciziilor financiare importante pentru viitorul întreprinderii; 

 furnizarea către investitorii potențiali, în orice moment, de informații despre planurile financiare 

ale întreprinderii; 

 întocmirea de rapoarte și analize financiare profesioniste, bine fondate, care iau în considerare 

variabilele interne și externe ale întreprinderii; 

 creșterea gradului de profitabilitate a afacerii. 

„Pentru a-și îndeplini misiunea la nivel microeconomic, managementul financiar se bazează pe un 

ansamblu de decizii financiare. Decizia financiară este rezultatul unui proces rațional de alegere, din mai multe 

variante posibile, a unei soluții considerate optimă în planul activităților și operațiunilor financiare.” [1,p. 16] 

Decizia financiară necesită un efort de gândire din partea managerilor cu astfel de responsabilități, pentru a 

alege cea mai bună variantă de acțiune din mai multe posibile. 

Gestiunea financiară trebuie să asigure menținerea performanțelor întreprinderii la un nivel care să 

asigure obținerea unor venituri suficiente pentru a asigura plata furnizorilor de resurse și dacă este necesar, să 

permită restituirea acestor resurse. Obținerea de către întreprindere a unor rezultate defavorabile sau 

insuficiente reflectă o risipire a resurselor, dăunătoare atât pentru întreprindere cât și pentru furnizorii săi de 

fonduri și pentru economia națională. 

De asemenea, gestiunea financiară a întreprinderii nu urmărește obținerea cu orice preț a profitului 

maxim pe termen scurt ci acordă o mai mare importantă stabilității performanțelor pe termen lung, încercând 

sa găsească un compromis satisfăcător între stabilitate și rentabilitate. 

Managementul financiar este chemat sa contureze, în vederea adoptării și să urmărească cu consecvență 

aplicarea în practică, a politicilor de finanțare pe termen lung,  implicit a stării de credibilitate vis-a-vis de 

solvabilitatea firmei,  a politicilor de împrumut (de îndatorare pe termen scurt),  a politicilor de credit 

comercial,  de distribuire a profitului și dividende a firmei. Acesta prin acțiunile  managerilor financiari 
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influențează în sens crescător valoarea de piață a firmei cu scopul realizării unei stări financiare 

corespunzătoare pentru prosperitatea acționarilor firmei.  

 Pentru a se înfăptui acțiuni în domeniul managementului financiar este necesar ca firma să dețină 

personal competent în posturi ce presupun competențe decizionale.  Nu se poate spune că numai personalul 

lucrător din compartimentul financiar realizează acțiuni specifice managementului financiar, prin implicațiile 

și efectele de natură financiară pe care le reclamă orice acțiune din domeniul tehnic,  comercial,  aprovizionare-

expediție,  a personalului lucrător,   face ca diferiți decidenți din diferite centre de responsabilitate să se implice 

în același tip de management. 

Un rol deosebit îl are managementul financiar la identificarea. Evaluarea și dirijarea riscurilor cu care 

se confruntă întreprinderea. Principalele riscuri financiare la care este expusă întreprinderea și trebuie ținute 

sub control de către managementul financiar sunt: 

 Riscul de exploatare este caracteristic activității productive și comerciale a unei întreprinderi, 

modul de manifestare având drept rezultat variabilitatea rezultatului exploatării, ca efect al 

modificării condițiilor economice din mediul în care acționează întreprinderea. [2, p. 46] 

 Riscul de îndatorare este legat de structura de finanțare a întreprinderii și se manifestă atunci când 

rentabilitatea economică a întreprinderii îndatorate este inferioară ratei medii a dobânzii aferente 

creditelor acordate. Dacă întreprinderea crește volumul de credite ea se obligă să obțină profituri 

suplimentare care permită remunerarea și rambursarea acestor credite. 

 Riscul de faliment este consecința insolvabilității întreprinderii și poate determina chiar dispariția 

acesteia. Crizele de solvabilitate nu conduc întotdeauna la faliment, deseori întreprinderea își 

asigură supraviețuirea dar chiar și în acest caz sunt antrenate costuri specifice care pot afecta 

activitatea viitoare a întreprinderii. 

 Riscul valutar și riscul de rată a dobânzii sunt riscuri financiare specifice legate de evoluția cursului 

de schimb a monedei naționale și de evoluția posibilă a ratei dobânzii. Orice întreprindere care 

efectuează operații în devize sau monedă străină se expune riscurilor de pierdere legate de evoluția 

nefavorabilă a cursului de schimb între momentul încheierii unei tranzacții și momentul efectuării 

efective a plății. 

De asemenea, întreprinderile sunt expuse efectelor nefavorabile date de variația ratelor dobânzii pe piața 

de capital. Acest risc afectează atât întreprinderile care angajează noi credite (cheltuielile financiare cresc ca 

urmare a creșterii dobânzilor) cât și cele împrumutate (dacă au acordat credite cu dobândă fixă care asigură o 

remunerație plafonată în timp ce dobânda de pe piața financiară poate crește). 

 

Concluzii 

În orice întreprindere de multe ori apar conflicte, iar soluția cea mai bună de rezolvare a acestora este 

compromisul (concilierea) în care esențial este să se pornească întotdeauna de la un nivel minim acceptat de 

eficiență. Natura problemelor pe care le rezolvă managerii financiari îi obligă, ca prin instrumente specifice, 

să monitorizeze acțiunile întreprinse de alte centre de responsabilitate, sub toate aspectele lor. Aceasta este 

permisă datorită calității de excepție atribuită instrumentelor financiare de a sintetiza operații, procese, 

fenomene, prin evaluarea lor în unități monetare. Ca urmare, acțiunile managementului financiar se extind 

întotdeauna și în celelalte sfere specifice celorlalte tipuri de management practicat în întreprindere. 

Obiectivul principal urmărit prin acțiunile managerului financiar  trebuie să-l  reprezinte nu doar 

supraviețuirea întreprinderii ci creșterea nivelului de competitivitate a firmei pe piață, în contextul unei acerbe 

concurențe, consolidarea performanțelor sale financiare și creșterea valorii de piață a acesteia. Prezența uni 

management financiar performant în cadrul întreprinderii asigura o dezvoltării durabile. 

 

Bibliografie: 

1. Căruntu G.A., Tănăsoiu G., Romanescu G. – Management financiar, editura Academia Brîncuși 

Târgu Jiu, 2007, p. 46; 

2. Isfanescu, A.; Stanescu, C.; Baicuși, A. -  Analiza economico-financiară; editura Economica; 

București; ediția a două; 1999, p. 10; 

3. Maria Cojocaru, Angela Șestacovscaia, Ruslan Mihalachibazele – Bazele Managementului 

Financiar, Note de curs, Editura Chișinău, 2018, p. 6. 

 

 

 



254 

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE A ÎNTREPRINDERII PRIN 

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE 

 

 
Ana NEGARA 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

Abstract: Actualmente, în condițiile în care sînt disponibile cantități enorme de informații iar sursele acestora sînt 

diverse și răspîndite, este indispensabilă existența unui suport/instrument de regăsire rapidă a acestora, format prin 

colectare și organizare de date și informații. Un astfel de instrument este baza de date (database)- o colecție de date 

corelate din punct de vedere logic, care reflectă un anumit aspect al lumii reale, este destinată unui anumit grup de 

utilizatori și care are capacitatea de a stoca date din diverse domenii, cum ar fi cel economic. Astfel, utilizarea eficientă 

a tehnologiilor informaționale permite economisirea substanțială a diferitor tipuri de resurse precum cele materiale,  

echipamente, energie, timp, resurse umane etc. 

Cuvinte cheie: Bază de date, Microsoft Excel, Microsoft Access, utilizator. 

 

 

Pentru orice întreprindere, înainte de a-și planifica activitatea de producție, este necesar studierea unei 

multitudini de  aspecte ale activității comerciale, inclusiv concurenții reali și potențiali, cercetarea pieții, 

aprovizionarea tehnico-materială, desfacerea, disponibilitatea resurselor materiale necesare, etc., de care 

depind rezultatele financiare finale ale întreprinderii. 

Respectiv, în scopul reducerii timpului și efortului necesar pentru obținerea, analiza și pregătirea 

informațiilor necesare pentru îmbunătățirea și buna funcționare a întreprinderii, este necesar și binevenit ca 

aceasta să acționeze în direcția automatizării și operării cu date. 

Din multitudinea de date disponibile fiecărui utilizator, oricare pot fi organizate într-o bază de date. 

Astfel,  se desting [1]:  

− Nivelul intern (nivel de stocare): aflat cel mai aproape de mediul de stocare fizic - se referă la 

modul în care sunt stocate datele în sistem; 

− Nivelul extern (nivel logic al utilizatorului): aflat cel mai aproape de utilizatori - se referă la modul 

în care sunt vizualizate datele de către utilizatorii individuali; 

− Nivelul conceptual (nivel logic colectiv sau, nivel logic): un nivel intermediar între celelalte două. 

În scopul creării unei baze de date, pot fi folosite mai multe instrumente, printre care Microsoft Access 

sau Microsoft Excel.  

Din punct de vedere conceptual, Access este un SGBD (Sistem de Gestionare a Bazelor de Date) de 

nivel mediu, delimitînd foarte clar noțiunea de bază de date și tabelă: se creează mai întâi baza de date și apoi 

în cadrul ei tabelele și celelalte obiecte (interogări, formulare, rapoarte, macro-uri și module). Avantajele 

acestui SGBD sunt [2]: 

1. Posibilitatea ca tabelele din baza de date să poată manipula sute de mii de înregistrări, iar la o 

bază de date pot lucra simultan aproximativ 20 de utilizatori; 

2. Existența șabloanelor pentru bazele de date. Acestea permit utilizatorului să construiască o bază 

de date cu tabele, interogări, formulare, rapoarte și macrocomenzi predefinite; 

3. Sunt puse la dispoziția utilizatorilor trei tipuri de limbaje:  QBE (Query By Example) – se 

bazează pe exprimarea grafică a interogării; SQL (Structured Query Language) – utilizează 

pentru exprimare blocul de cerere; VBA (Visual Basic for Application) – utilizat pentru 

elaborarea procedurilor utilizator. 

Un alt soft destinat managementului informației și calculului tabelar este Microsoft Excel. Avantajele 

oferite de acest soft sunt [2]: 

1. Fiind un program flexibil, Excel poate stoca volume mari de date din registrele de lucru care 

conțin una sau mai multe foi de lucru; 

2. Existența unei multitudini de funcții financiare; 

3. Poate fi utilizat pentru a construi modele pentru calcul și analiză de date, efectuarea operațiunilor 

de analiză a datelor, cum ar fi statistică, evidențierea datelor prin diverse instrumente excel, 

posibilități largi de creare a formulelor, cu numeroase particularități în zona vizualizării de date 

și modalități rapide de a crea tabele cu aspect profesionist. 
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Dacă scopul este păstrarea integrității datelor într-un format care poate fi accesat de mai mulți utilizatori, 

Access este o alegere mai bună, în timp ce Excel este mai potrivit pentru date numerice complexe care necesită 

a fi analizate în adâncime. Asfel, Excel este mai potrivit pentru analiza de date: efectuarea calculelor complexe, 

explorarea rezultatelor posibile și producerea diagramelor de înaltă calitate. Dacă se utilizează Access pentru 

a stoca datele și Excel pentru analiza aceastora, se pot obține avantajelor ambelor programe [3]. 

Astfel, ca SGBD, atît Micosoft Excel cît și Microsoft Access, reprezintă veriga ce asigură relația 

utilizator-bază de date (figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Importanța SGDB în relația utilizator-bază de date. 

Sursa: elaborată de autor. 

 

Având un impact decisiv asupra modului de organizare și funcționare a numeroaselor instituții și 

servicii, companii de comunicație, întreprinderi de comerț, servicii bancare, servicii de transport, asigurări, 

universități (care sunt dependente de funcționarea corectă și neîntreruptă a sistemelor de baze de date) [4], 

bazele de date astfel,  sînt pe larg utilizate în domeniul economic.  

În Republica Moldova există mai multe baze de date care oferă informații privind întreprinderile 

existente în țară, domeniul lor de activitate, cît și alte informații detaliate care  pot fi utilizate în cadrul bazelor 

de date ca criterii de căutare.  

O astfel de bază de date, structurată și calificată ce conține date despre companii culese (peste 17 mii), 

validate și actualizate la nivel local este KOMPASS.MD. Acest portal oferă acces online la date privind 

anumite companii, informații generale, domeniul de activitate, cifre cheie și alte detalii privind companiile 

înregistrate în cadrul acestui portal [5].  

De exemplu, din peste cele 25 criterii de căutare, specificînd domeniul construcțiilor, este posibilă 

obținerea informațiilor despre 2051 companii de pe teritoriul Republicii Moldova care activează în acest 

domeniu, atît producere cît și prestare de servicii.  

De asemenea, este acces la date precum: anul înființării întreprinderii, mărimea capitalului social, 

locația, contacte, activități principale/secundare, existența certificărilor, gama de produse sau servicii oferite, 

numărul de angajați etc. 

Așa cum a mai fost menționat, există mai mult baze de date care oferă informații de ordin general despre 

întreprinderi ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova (tabelul 1). 

Tabelul 1. Lista bazelor de date și a informațiilor oferite 

Baza de date Informații oferite: 

1 2 

http://yellowpages.md - Adresă, contacte;  

- Programul de muncă; 

- Genuri de activitate; 

- Produse/servicii. 

 

http://companii.md 

- IDNO/Codul fiscal, data înregistrării; 

- Forma organizatorică-juridică; 

- Adresa sediului;  

- Lista conducătorilor; 

- Lista fondatorilor;  

- Genuri de activitate. 

https://new.flatfy.md - Pagină web; 

- Anul înființării; 

- Proiecte în dezvoltare, proiecte finalizate; 

- Genuri de activitate. 

  

Utilizator 

SGBD 

(Microsoft Excel, Microsoft 

Access) 
Bază de date 

https://new.flatfy.md/
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Continuare tabelul 1. 

1 2 

https://flagma.md - Adresă, contacte;  

- Conducere;  

- Anunțurile întreprinderii; 

- Genuri de activitate. 

http://old.totul.md/ro/company.html - Adresă, contacte; 

- Pagină web; 

- Date de înregistrare; 

- Genuri de activitate; 

- Produse/servicii. 

https://www.firme.md - Adresă, contacte; 

- E-mail, pagină web;  

- Descrierea întreprinderii; 

- Genuri de activitate. 

https://moldova.spr.ru - Adresă, contacte; 

- Recenzii;  

- Produse/servicii. 

http://www.allmoldova.com - Adresă, contacte; 

- Pagină web;  

- Genuri de activitate. 

https://www.bizzer.md - Data înregistrării, IDNO;  

- Forma organizatorico- juridică; 

- Adresă, contacte; 

- Fondatori, conducători; 

- Genuri de activitate. 

Sursa: elaborat de autor. 

 

Astfel, este posibil ca în cadrul oricărei întreprinderi să se recomande specialiștilor departamentului 

comercial, crearea și dezvoltarea unei baze de date proprii care să îndeplinească sarcini specifice și să asigure 

utilizarea sistematică a informațiilor într-o formă mai structurată pe o bază liberă.  

Respecitv, se vor exclude informațiile suplimentare, ceea ce va simplifica percepția datelor și va spori 

eficiența luării deciziilor manageriale în general. 

Informațiile de intrare ale sistemului vor fi datele cu acces public despre întreprinderi, postate pe site-

urile menționate mai sus, precum și informațiile despre publicitate. 

Informațiile de ieșire vor fi proiectate sub formă de planuri (șabloane) ale tabelelor de calcul, care sunt 

un sistem de indicatori în contextul caracteristicilor/criteriilor de grupare. 

Elaborarea în cadrul întreprinderilor de construcții a unei astfel de baze de date permite extragerea 

informațiilor din diverse domenii: 

− stabilirea unor concurenți reali specializați în același tip de activitate; 

− identificarea furnizorilor de materii prime și materiale aflați în apropiere nemijlocită; 

− identificarea potențialilor parteneri care implementează activități conexe sau pot deveni 

participanți temporari în tranzacții, etc. 

Prezintă interes demonstrarea unor exemple ce ilustrează tabele auxiliare cu date inițiale (figura 2, 3), 

create pe foi de lucru separate a programului Microsoft Excel. De asemenea, între aceste tabele cu date trebuie 

setată o anumită conexiune. 

Respectiv, în baza comasării informațiilor din tabelele menționate, se elaborează un tabel "universal", 

prin care vor fi întocmite solicitări de diferite nivele de complexitate. 

Odată cu dezvoltarea sistemului proiectat și schimbarea sarcinilor sale, va fi oportună introducerea 

noilor indicatori și obiecte calitative de cercetare. Îmbunătățirea ulterioară a bazei de date ar trebui să se 

realizeze în direcția creșterii conținutului, fiabilității și actualității informațiilor comerciale. 

  

https://moldova.spr.ru/
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Figura 2. Genuri de activitate a întreprinderilor de construcții. 

Sursa: elaborată de autor. 

 

 
Figura 3. Furnizori de materiale de construcții. 

Sursa: elaborată de autor. 

 

Deci, pentru a asigura o activitate comercială eficientă a întreprinderii într-o economie de piață, 

introducerea tehnologiilor informaționale este deosebit de importantă, deoarece permite reducerea costurilor 

operațiunilor de marketing și vânzări, cît a multor resurse epuizate în întreaga activitate comercială a 

întreprinderii. 
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Abstract: În acest articol vor fi abordate clasificările și specificul de construire a graficelor precum și domeniul 

de utilizarea a fiecărui tip în particular, avantajele și dezavantajele acestora. Cercetările arată că în studierea diferitor 

fenomene, mai ales a celor economice, prezentarea informațiilor statistice prin intermediul graficelor are un rol esențial. 

Eficiența asimilării informației oferite de către datele despre fenomenul cercetat depinde de alegerea celui mai potrivit 

tip e diagrame. Astfel, au fost prezentate câteva grafice bazate pe datele statistice din domeniul construcțiilor pentru anii 

2013- 2017.  

Cuvinte-cheie: grafic, date statistice, analiză economic. 

 

 

Utilizarea graficelor statistice s-a poziționat ferm în rîndul mijloacelor de generalizarea și metodelor de 

cercetare științifică, astfel încît știința modernă nu poate fi imaginată fără utilizarea acestora. Este deosebit de 

important rolul acestei metode în studierile statistice, în care se studiază interrelații complexe, tendințe, modele 

și legități ale fenomenelor social economice în timp și spațiu. Graficele precum și cu tabele statistice, reprezintă 

unul din mijloacele de o importantță majoră în vederea prezentării și analizei datelor statistice, deoarece 

reprezentarea vizuală asigură o asimilare și înțelegere rapidă a informației. Mai mult de atît, acestea ajută în 

identificarea relațiilor curente de interdependență, în determinarea tendințelor de dezvoltare, în caracterizarea 

structurii și aprecierea gradului de îndeplinire a unor anumite planuri [1]. 

O varietate de grafice utilizate în practica analitică pot fi grupate după diferite criterii:  

1. În funcție de metoda de construire a graficelor (diagrame și hărți statistice); 

2. În funcție de forma unei imagini grafice (grafice liniare și plane, tridimensionale); 

3. În funcție de conținutul informațiilor prezentate (grafice de dinamică, de structură, de comparație 

etc). 

Prezintă interes examinarea aspectelor teoretice privind utilizarea graficelor conform clasificării 

acestora după conținut.  

Graficele de dinamică ajută la redarea informației statistice cînd numărul de niveluri dintr-o serie 

dinamică este mare. Cele mai fregvent utilizate grafice din această categorie este graficele liniare. Astfel de 

diagrame sunt convenabile de utilizat dacă e necesar de a descrie natura sau tendința generală de dezvoltare a 

unui fenomen sau a unor fenomene. Linile sunt, de asemenea, convenabile atunci când sunt prezentate mai 

multe serii de timp pentru compararea lor atunci când sunt necesare rate de creștere. Nu se recomandă plasarea 

a mai mult de trei sau patru curbe pe o diagramă de acest tip. Numărul lor mare poate complica desenul, iar 

diagrama poate pierde vizibilitatea [2]. 

Avantajul de bază al acestui tip de grafice este posibilitatea de a folosi un număr mare de niveluri dintr-

o serie dinamică. 

Principalul dezavantaj al diagramelor de linie îl prezintă scara uniformă, ceea ce face posibilă măsurarea 

și compararea numai a creșterilor sau scăderilor absolute ale indicatorilor pe parcursul perioadei de cercetare. 

În grafice de dinamică se mai includ: grafice cu puncte, grafice liniare cu markeri. 

Graficele de structură ajută la reprezentarea valorii procentuale sau unitare a componentelor unei 

colectivități ce reprezintă totalul, sau 100 %. Cele mai utilizate grafice din această categorie sunt graficele pie 

sau radiale. Acestea sunt folosite pentru a reprezenta modul în care elementele componente participă la 

formarea unui fenomen întreg. Pe lângă graficele pie, se pot crea diagrame bară din radială. Aceste diagrame 

afișează valori mai mici extrase într-o diagramă secundară cu structură radială sau cu bare stratificate, ceea ce 

le face mai ușor de interpretat. 

Avantajele utilizării graficelor radiale sunt: se pot construi mai multe diagrame adiționale pe baza 

graficelor originale, reprezentarea este clară și ușor de înțeles. 

Dezavantajul principal al acestui tip de grafice este următorul: diagramele pie sunt clare numai dacă 

numărul de părți  reprezentate este mic.  

În grafice de structură se mai includ: grafice cu coloane și benzi, diagrame circulare tridmensionale sau 

tăiate, diagrame inelare simple și feliate [1]. 
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Graficele de comparație implică analiza unor date pentru a studia similaritățile sau diferențele. Cele 

mai fregvent utilizate grafice din această categorie sunt graficele cu coloane, deoarece permit de a compara 

valorile unor mărimi la anumite momente de timp. Folosesc elemente sub formă de coloane pentru vizualizarea 

informației.  

Avantajele acestui tip de grafice sunt următoarele: modalitate ușoară de construire, reprezentare clară a 

indicilor, asimilare ușoară pentru utilizatori. 

Dezavantajul principal al acestui tip de grafice este următorul: uneori diferența dintre indicatori poate fi 

foarte mare, astfel e greu de selectat o scară comună [1]. 

În grafice de comparație se mai includ: grafice cu benzi, grafice cu bare bidimensionale și 

tridimensionale, grafice cu piramide. 

Generalizarea informațiilor prezentate este redată în tabelul 1. 

Tabelul 1. Caracteristicele de bază și posibilitățile utilizării graficelor. 
1 2 3 

NR 1. Grafice de dinamică 

1 Utilizare Redarea tendinței generale de dezvoltare a unui fenomen sau a unor fenomene. 

2 Imagine 

   
Grafic liniar simplu Grafic cu puncte Grafic liniar cu markeri 

3 
Exemple de 

indicatori 

Dinamica veniturilor din vînzări 

Dinamica profitului până la impozitare 

Dinamica fluctuației de personal 

NR 2. Grafice de structură 

1 Utilizare 
Reprezentarea valorii procentuale sau unitare a componentelor unei colectivități ce reprezintă 

totalul. 

2 Imagine 

   
Grafic prin coloane Grafic inelar Grafic pie 

3 
Exemple de 

indicatori 

Structura patrimoniului întreprinderii 

Structura surselor de finanțare a activelor 

Structura de formare a profitului 

Structura sortimentului de produse 

Structura personaluli întreprinderii 

NR 3. Grafice de comparație 

1 Utilizare Redarea datelor pentru identificarea proporțiilor, comparațiilor sau contrastelor. 

2 Imagine 

 

  

Grafic prin coloane (tendințe 

negative și pozitive) 
Grafic prin benzi Grafic prin coloane 

3 
Exemple de 

indicatori 

Rezultatul financiar a mai multor întreprinderi din același domeniul de activitate 

Repartiția după vîrstă a personalului întreprinderii 

Nivelul salariilor anuale pentru diferite funcții în cadrul companiei 

Sursa: elaborat de autor. 
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În continuare vor fi prezentate mai multe exemple de utilizare a diferitelor tipuri de grafice bazate pe 

studiu complex al unui dintre cei mai importanți indicatori ai activității economico-financiare  - profitului pînă 

la impozitare (în cadrul întreprinderilor de construcții din Republica Moldova pentru anii 2013-2017)[3]. 

Pentru aprecierea denerală a mărimii și evoluției indicatorului menționat a fost  ales graficul de tip liniar 

(figura 1).  

 
Figura 1. Dinamica profitului pînă la impozitare a întreprinderilor de construcții  

pentru perioada 2013-2017. 

Sursa: elaborată de autor în baza [3]. 

 

Acest tip de grafic permite vizualizarea creșterii continuă a profitului pînă la impozitare în ultimii cinci 

ani. În special, în 2017 mărimea profitului până la impozitare a constituit 2063 mln lei.  

Tendința pozitivă de creștere a profitului pînă la impozitare necesită un studiu suplimentar referitor la 

sursele de formare ale acestuia.  

În acest scop este nevoie de realizat o analiză structurală a profitului în baza utilizării graficului prin 

coloane (figura 2). 

 
Figura 2. Dinamica ponderii rezultatelor din diferite tipuri de activități ale întreprinderilor de construcții 

pentru perioada 2016-2017. 

Sursa: elaborată de autor în baza [3]. 

 

Datele prezentate în figura 2 ilustrează  că profitul pînă la impozitare este format preponderent din contul 

profitului, obținut din activitatea operațională, ceea ce este apreciat pozitiv, deoarece reflectă desfășurarea 

normală a activității de bază a întreprinderii (în anul 2017 peste 80,0 %). 

Pentru crearea premiselor unei creșteri stabile a profitului pînă la impozitare în viitor este necesar de a 

studia detaliat factorii care influențează rezultatul activității operaționale.  

375,11

762,92

1.078,62

1.380,41

2.062,79

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016 2017

m
ln

 le
i

PPI

98,2

81,6

1,8

18,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2016

2017

A
N

I Rezultat din activitatea operațională

Rezultat din activitatea 

neoperațională



261 

Cu ajutorul graficului prin coloane (tendințe negative și pozitive) este posibilă demonstrarea impactul 

veniturilor și cheltuielilor asupra modificării rezultatului operațional pe baza influenței directe sau inverse față 

de profit (figura 3).  

 Este evident că cu cât diferența dintre valorile veniturilor și cheltuielilor este mai mare, cu atât și 

valoarea rezultatului financiar este mai înaltă.  

 

 
Figura 3. Dinamica veniturilor și cheltuielilor operaționale ale întreprinderilor de construcții  

pentru perioada 2016-2017. 

Sursa: elaborată de autor în baza [3]. 

 

Conform  datelor din figură 3 se poate de concluzionat că în anul 2017 a avut loc creșterea atît a 

veniturilor cât și cheltuielilor. Însă ritmul mai mare de  creșterea absolută a veniturilor operaționale a creat 

premise pentru creșterea profitului operational în anul 2017. 

În concluzie se poate afirma, că unul și același fenomen poate fi redat prin intermediul diferitor tipuri 

de diagrame. Eficiența asimilării informației oferite de către datele despre fenomenul cercetat depinde de 

alegerea celui mai potrivit tip de diagrame. Cunoașterea avantajelor și dezavantajelor fiecărui tip de diagrame 

este foarte importantă. 
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Rezumat: Un rol deosebit în optimizarea programului de producție îl are analiza datelor cu privire la: capacitatea 

de producție a întreprinderii, volumul vânzărilor, nomenclatorul sau sortimentul de  producție fabricată, cota de piață 

deținută de întreprindere,  nivelul de rentabilitate, cantitatea disponibilă de materie primă. Una din metodele de 

optimizare a programului de producție presupune utilizarea modelului matematic de optimizare a programului de 

producție formulat în baza modelului general în care în calitate de variabilele este volumul planificat de producție de 

fierate tip ce urmează a fi fabricat. Pentru întocmirea modelului matematic, inițial se stabilește lista coeficienților și a 

variabilelor. În baza acestei informații se determină programul optim de producție cu ajutorul programului QM în care 

este efectuat un studiu de caz pentru o fabrica de vinificație, unde rezultatele analizei au arătat care tipuri de vinuri și în 

ce cantități trebuie fabricate pentru a maximiza profitul întreprinderii.  

Cuvinte- cheie: model matematic, program de producție, criteriu de optimizare, cheltuieli.  

 

 

Programul de producție al întreprinderii reprezintă planul de fabricare și comercializare a producției 

în expresie naturală și valorică pentru o perioadă dată de timp. 

Programul de producție al unei întreprinderi se determină în baza: capacității de producție a 

întreprinderii; volumului vânzărilor; nomenclatorului sau sortimentului producției fabricate; cotei de piață 

deținute de întreprindere;  nivelului de rentabilitate; cantității disponibile de materie primă, etc. 

Elaborarea modelului economico-matematic începe cu formularea problemei și stabilirea criteriului de 

optim. [4].  

Formularea problemei de optimizare a programului de producție: să se determine programul de 

producție al întreprinderii, care, în limita resurselor disponibile, în limita capacității de producție a 

întreprinderii, reieșind din cererea la produsele fabricate, să asigure întreprinderii obținerea profitului maxim. 

Programul de producție optimal va fi acel program, care va asigura efectul maxim, în limita resurselor 

disponibile ale întreprinderii și a capacității de producție. Criteriul de optim determină scopul urmărit la 

rezolvarea problemei.  

Criteriul de optim: 

 maximizarea profitului; 

 maximizarea volumului de producție în unități naturale; 

 maximizarea producției marfă; 

 maximizarea venitului din vânzări. 

Unul din instrumentele de optimizare a programului de producție ține de utilizarea modelelor econimico-

matematice.   

Modelul matematic de optimizare a programului de producție este următorul: 

De aflat planul  
 

Pentru care funcția obiectiv are forma:
 

Sistemul de restricții și condiții:
 

1. Restricții privind utilizarea diferitor tipuri resurse ( materie primă, materiale auxiliare), reieșind din 

cantitatea disponibilă de fiecare tip: , i=1…m 

2. Restricții privind folosirea capacității de producție: , f=1…F 

3. Condiții privind calcularea indicatorilor economici generali: d=1…D 
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4. Condiții privind volumele minime și maxime de producție fabricată:  

 ,  j=1..n  
 

,  j=1..n 

5. Condiții de nenegativitate a variabilelor: , j=1..n ;  ,  d=1..D 

Lista variabilelor și a coeficienților: 

i=1…m – indicii diferitor tipuri de materie primă, materiale auxiliare și altor resurse utilizate pentru 

fabricarea producției; 

m – numărul tipurilor de materie primă, materiale auxiliare și alte resurse; 

j=1…n  indicii diferitor tipuri de producție fabricată; 

n – numărul tipurilor de producție fabricată; 

xj   – variabile - volumul planificat de producție de tipul j; 

cj – profitul obținut de la comercializarea unei unități de producție de tipul j; 

bi – cantitatea disponibilă a resursei de tipul i; 

aij – norma de consum a resursei de tipul i necesară pentru a fabrica o unitate de producție de tipul j; 

f=1…F - indicii diferitor tipuri de capacități de producție (utilaje); 

βfj– norma de utilizarea a capacității de producție de tipul f la o unitate de producție de tipul j; 

Nf –capacitatea de producție a utilajului de tipul f; 

d=1…D - indicii diferitor indicatori economici; 

xd – variabile – valoarea planifictă a indicatorului economic d; 

vdj–norma indicatorului d la o unitate de producție de tipul j; 

Aj′- volumul minim de producție de tipul j care poate fi comercializată în perioada planificată; 

Aj″- volumul maxim de producție de tipul j care poate fi comercializată în perioada planificată. 

Utilizarea practică a modelului economico-matematic de optimizare  a programului de producție se v-a 

prezenta printr-un studiu de caz: Sarcina constă în  optimizarea programului de producție la o fabrică de 

vinificație care în calitate de materie primă utilizează diferite soiuri de struguri:Aligote – 5100 t; Rcațiteli  - 

4850 t; Pino – 2020 t; Caberne – 1620 t; Merlo – 920 t; Riesling – 905 t. 

 

 Tabel 1. Direcțiile posibile de prelucrare a fiecărui soi de struguri pentru producerea vinurilor 

Soiuri de struguri Producerea vinului Producerea 

sucului șampanie seci de marcă seci de masă vinuri pentru divin 

Aligote X1 X2 3X X4 X5 

Rcațiteli - X6 X7 X8 X9 

Pino X10 X11 X12 X13 X14 

Caberne X15 X16 X17 - X18 

Merlo - - X19 - - 

Riesling X20 X21 X22 - X23 

Randamentul producerii vinurilor dintr-o tonă de struguri: șampanie – 46 dal; sec de marcă – 55,2 dal; 

sec de masă, vin pentru divin – 68,1 dal; suc – 72,5 dal.  Capacitatea totală după recipiente constituie 2050 mii 

dal, inclusiv recipiente emailate, butoaie pentru vinuri de marcă – 940 mii dal. Profitul  pentru 1 dal de vin se 

va planifica reieșind din prețul de comercializare a vinurilor și costul pentru 1 dal. Costul 1 dal de vin este 

format din: prețul de achiziție a strugurilor și costul prelucrarii strugurilor. Prețurile de achiziție a strugurilor 

sunt: Aligote – 1500 lei/t; Rcațiteli  - 1400 lei/t; Pino – 1700 lei/t; Caberne – 2000 lei/t; Merlo – 2500 lei/t; 

Riesling – 1200 lei/t. 

Tabel 2. Totalizarea indicatorilor analizați.  

Denumirea 

produsului 

Costul prelucrării 

strugurilor, lei/t 

Prețul de 

comercializarea a 

vinurilor, lei/1 dal 

Volumul 

minim pl. 

comerc., mii dal 

Volumul 

max comerc., 

mii dal 

Șampanie 560 60 80 150 

Sec de marcă 340 40 100 150 

Sec de masă 300 50 270 300 

Vin pentru divin 300 70 50 90 

Suc 260 30 490 550 


 jj Ax


 jj Ax

0jx 0dx



264 

Se cere să se determine planul optim de prelucrare a strugurilor la fabrica de vinificație, care ar asigura 

maximizarea profitului. Să se calculeze următorii indicatorii economici: producția marfă și costul producției 

fabricate.  

Rezolvarea problemei cu ajutorul programului QM, modulul Linear :  ∏= { Xj }  F(x)= max { 

15.22X₁ +6.66X₂ +23.58X₃ +43.58X₄ +5.74X₅ +8.48X₆ +25.05X₇ +45.05X₈ +7.12X₉+10.88X₁₀ +3.04X₁₁ 

+20.65X₁₂ +40.65X₁₃ +2.98X₁₄ +4.35X₁₅ +2.40X₁₆ +16.24X₁₇ +1.16X₁₈ +8.9X₁₉ +21.79X₂₀ +12.1X₂₁ 

+27.99X₂₂ +9.88X₂₃ +43.1X₂₄ +0X₂₅ +0X₂₆} 

21.74X₁+18.12X₂+14.68X₃+14.68X₄+13.79X₅ ≤ 5100 

18.12X₆+14.68X₇+14.68X₈+13.79X₉ ≤ 4850 

21.74X₁₀+18.12X₁₁+14.68X₁₂+14.68X₁₃+13.79X₁₄ ≤ 2020 

21.74X₁₅+18.12X₁₆+14.68X₁₇+13.79X₁₈ ≤ 1620 

14.68X₁₉ ≤ 920 

21.74X₂₀+18.12X₂₁+14.68X₂₂+13.79X₂₃ ≤ 905 

X₁+X₂+X₃+X₄+X₅+X₆+X₇+X₈+X₉+X₁₀+X₁₁+X₁₂+X₁₃+X₁₄+X₁₅+X₁₆+X₁₇+X₁₈+X₁₉+X₂₀+X₂₁+ 

+X₂₂+X₂₃ ≤ 2050 

X₂+X₆+X₁₁+X₁₆+X₂₁ ≤ 940 

0.48X₁+0.48X₁₀+0.234X₂+0.234X₆+0.234X₁₁-1.15X₂₄ = 0 

60X₁+40X₂+50X₃+70X₄+30X₅+40X₆+50X₇+70X₈+30X₉+60X₁₀+40X₁₁+50X₁₂+70X₁₃+30X₁₄+60X₁₅
+40X₁₆+50X₁₇+30X₁₈+70X₁₉+60X₂₀+40X₂₁+50X₂₂+30X₂₃+70X₂₄-X₂₅ = 0 

44.77X₁+33.34X₂+26.42X₃+26.42X₄+24.26X₅+31.52X₆+24.95X₇+24.9X₈+22.88X₉+49.12X₁₀+36.96X₁
₁+29.35X₁₂+29.35X₁₃+27.02X₁₄+55.65X₁₅+42.40X₁₆+33.76X₁₇+31.16X₁₈+41.10X₁₉+38.25X₂₀+27.90

X₂₁+22.01X₂₂+20.12X₂₃+26.9X₂₄-X₂₆ = 0  

X₁+ X₁₀+ X₁₅+X₂₀ ≥ 80 

X₁+ X₁₀+ X₁₅+X₂₀ ≤ 150 

X₂+X₆+X₁₁+X₁₆+X₂₁ ≥ 100 

X₂+X₆+X₁₁+X₁₆+X₂₁ ≤ 150 

X₃+X₇+X₁₂+X₁₇+X₁₉+X₂₂ ≥ 270 

X₃+X₇+X₁₂+X₁₇+X₁₉+X₂₂ ≤ 300 

X₄+X₈+X₁₃ ≥ 50 

X₄+X₈+X₁₃ ≤ 90  

X₅+X₉+X₁₄+X₁₈+X₂₃ ≥ 490 

X₅+X₉+X₁₄+X₁₈+X₂₃ ≤ 550  

 
Figura.1                                                                 Figura. 2 
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Figura. 3 

 

Concluzii:  
Profitul maxim care poate să-l obțină întreprinderea, reieșind din condițiile stabilite, este de: 

F(x) = 15669.23 mii lei  

Pentru a obtine profit maxim se vor produce următoarele tipuri de vin și sucuri: 

X₅ = 396.83 mii dal suc soiul Aligote; 

X₆ = 100 mii dal seci de marcă soiul Rcatiteli; 

X₇ = 126.55 mii dal seci de masă soiul Rcatiteli; 

X₈ = 77.87 mii dal vinuri pentru divin soiul Rcatiteli; 

X₉ = 2.69 mii dal suc soiul Rcatiteli; 

X₁₀ = 80 mii dal șampanie soiul Pino; 

X₁₂ = 19.13 mii dal seci de masă soiul Pino; 

X₁₈ = 117.48 mii dal suc soiul Caberne; 

X₁₉ = 62.67 mii dal seci de masă soiul Merlo; 

X₂₂ = 61.65 mii dal seci de masă soiul Riesling; 

X₂₄ = 53.74 mii dal divin fracție de pres; 

Dacă se va urmări îndeplinirea acestui program de producție atunci valoarea indicatorilor economici 

calculați va fi de: 

X₂₅ = 47465.89 mii lei producția marfă; 

X₂₆ = 30815.8 mii lei costul total (cheltuieli);  

X₃₃ = 1032.13 mii dal capacitatea totală neutilizată; 

X₃₄ = 840 mii dal capacitatea neutilizată pentru vinuri de marcă. 
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Abstract: Metota optimizării taierii materialelor este importantă prin faptul că se reduc deșeurile, se minimizează  

cheltuielile, respectiv rezultatul este optim. Problema optimizării tăierii materialelor apare atunci cînd e necesar din 

unele materiale inițiale să tăiem niște componente de diferite dimensiuni. Minimizarea deșeurilor este criteriul de optim. 

Una din direcțiile de minimizare este utilizarea modelului economico-matematic, aplicarea practică este prezentă prin 

studiul de caz. Rezolvarea modelului se efectuează prin programul QM. Astfel am identificat care dintre variantele 

propuse sunt cele mai optime, și de cîte ori ele trebuie utilizate pentru ca lungimea totala a deșeurilor ramase în urma 

tăierii materialelor să fie minimă. 

Cuvinte-cheie: criteriu de optim, model matematic, minimizarea deșeurilor, tăierea materialelor.     

 

Scopul fiecărei întreprinderi este maximizarea profitului, obiectiv aflat în raport direct cu reducerea 

costurilor de productie. In acest sens întreprinderea are trei repere majore, si anume: prețul de vânzare a 

produsului pe piață, costul orientativ al concurenței și cel mai scazut nivel al costurilor din perioadele 

anterioare.Reducerea costului de producție constituie o latură deosebit de importantă a managementului unei 

activități economice, cu rol determinant în maximizarea profitului. Aceasta impune a se acționa asupra 

urmatoarelor grupe de factori: 

a) Factorii tehnici permit obținerea de economii ca urmare a faptului că acestea sunt dependente de: 

performanțele tehnico-funcționale ale capitalurilor aflate în exploatare, caracteristicile capitalurilor circulante 

supuse proceselor de producție, gradul de prelucrare s.a. 

b) Factorii economico-financiari realizează economii prin: achiziționarea de factori de producție cu 

prețuri mai mici, sau surse de aprovizionare mai apropiate; bonificații cantitative și de preț acordate de furnizori 

pentru comenzi deosebite; garanții oferite de firmele furnizoare de factori de producție în cazul producerii unor 

mărfuri cu performanțe deosebite; condiții deosebite de acordare a creditelor sau de finanțare. 

c) Factorii manageriali se referă la priceperea managerilor firmelor, iar economiile percepute sunt în 

directă legătură cu următoarele: o mai eficientă utilizare a capitalurilor bănești ale firmelor; constituirea 

compartimentelor și a direcțiilor de marketing la nivelul firmelor; o combinare cât mai eficientă a factorilor de 

producție, alegerea variantelor tehnologice care ofera maximum de câstig. 

In vederea reducerii costului de producție, producătorul trebuie să caute și să găsească rezervele de 

reducere a consumurilor de factori de producție, să acționeze simultan în toate compartimentele întreprinderii, 

asupra tuturor factorilor de producție, în toate fazele activității economice și să aplice măsurile posibile de 

diminuare a costurilor în concordanță cu exigențele competiției impusă de piață. 

Una din căile de reducere a costului de producție ține de reducerea cheltuielilor materiale, care are 

efect imediat asupra reducerii cheltuielilor și creșterii valorii nou create pe unitate de produs. 

Printre măsurile ce pot fi întreprinse pentru reducerea cheltuielilor materiale este și reducerea 

deșeurilor și valorificarea rațională a deșeurilor. Una din direcțiile de minimizare a deșeurilor este utilizarea 

modelului economico-matematic. 
Modelul este o noțiune metodologică general fundamentală a ciberneticii. El se creează pentru cercetarea 

proprietăților sistemelor compuse. Modelul de bază include următoarele elemente: variabilele, restricțiile, 

coeficinții variabilelor în restricțiile modelului și funcției-scop, indicatorii de volum ai restricțiilor. În formarea 

problemei trebuie să fie strict determinat, ce este necunoscut, care mărimi variabile și valorile lor numerice 

trebuie să le aflăm în procesul rezolvării. Planul optim este acel plan care asigură valoarea determinată a 

rezultatului final, minimizînd resursele utilizate. Exemplu: optimizarea taierii materialelor, în care se cere să 

se aleagă variantele optime de tăiere a materialelor inițiale de diferite dimensiuni, astfel încît deșeurile rămase 

după tăiere să fie minime. 

Modelul matematic de optimizare a tăierii materialelor este: 

De aflat planul                   
Drept criteriu de optimizare se folosește minimizarea lungimii totale a deșeurilor rămase după tăierea 

materialelor. Se consideră deșeu bucățile care sunt mai mici decît  componentele de lungime minimă.                   

Conform acestui criteriu funcția obiectiv are forma: 
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Sistemul de condiții și restricții: 

• Restricții privind tăierea cantității necesare de componente de fiecare tip: 

, i=1…m 

, i=1…m 

, i=1…m 

• Restricții privind cantitatea disponibilă a materialelor inițiale: 

                                                  , l=1...L 

• Condiții de nenegativitate a variabilelor: 

                                                    , j=1...nl , l=1...L        

Sistemul de variabile: 

nl - numărul total  a variantelor posibile de tăiere a materialelor de tipul l; 

l – numarul tipurilor de material inițiale disponibile; 

j=1…nl  indicii diferitor variante de tăiere a materialelor inițiale de tipul l; 

l=1…L indicii diferitor tipuri de materiale inițiale care diferă după dimensiuni; 

Cjl- lunigimea deșeurilor rămase după tăierea unui material inițial de tipul l după variant j; 

bi - cantitatea necesară de componente de tipul i; 

xjl - variabilele necunoscute exprimă numărul de materiale inițiale de tipul l tăiate după varianta j; 

aijl - numarul de componente de tipul i,obținute în urma tăierii unui material inițial de tipul l după 

varianta j; 

i=1..m- indicii diferitor componente care trebuie obținute în urma tăierii materialelor; 

m - numărul tipurilor de componente care trebuie obținute în urma tăierii; 

Vom analiza acest model în baza unui studio de caz: 

Studiu de caz: Să se determine planul optim de tăiere a componentelor necesare pentru o construcție 

din materiale inițiale de 2 dimensiuni: L1=300 cm , L2=450 cm. Componentele sunt necesare de 3 dimensuni: 

L1=70cm, L2=95cm, L3=115cm. Componentele sunt necesare în următoarele cantități: Tipul I =170 unități, 

Tipul II =290 unități, Tipul III >=410 unități. Cantitatea de material tipul I inițial este limitată și dispunem de 

200 unități. Să se determine planul optim de tăiere a materiei urmărind scopul minimizării lungimii totale a 

deșeurilor. Pentru a întocmi modelul matematic e necesar de aflat prealabil care sunt toate variantele de tăiere 

a materialelor. 

Tabelul 1. Variantele posibile de tăiere a materialelor cu lungimea de 300 cm 

Tipul 

componetelor 

      I       II       III       IV       V       VI      VII 

L1=70cm       4       -       2       1        1        2        1 

L2=95cm      -       3       1       2        1        -        - 

L3=115cm       -       -       -         -        1        1        2 

Deșeuri      20      15      65      40       20        45        0 
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Tabelul 2. Variantele posibile de tăiere a materialelor cu lungimea de 450 cm 

Tipul 

componentelor 

   I   

II 

 III  IV  V  VI VII VIII  IX  X  XI XII XIII XIV 

L1=70cm   6   5   3   2   1   -   -   -   1   3     4   3   2   1 

L2=95cm   -   1   2   3    4   1   2   3   -   -   -   1   2   1 

L3=115cm   -   -   -   -   -   3   2   1   3   2   1   1   1   2 

Deșeuri   30   5  50  25   0  10  30  50  35  10  55  30   5  15 

 
În baza datelor inițiale a fost întocmit modelul matematic. În calitate de mărimi variabile, care urmează 

a fi aflate depă rezolvarea modelului au fost utilizate următoarele notări: 

X1.1 – cantitatea de materiale de tipul 1, tăiate după varianta nr.1 

X2.1 – cantitatea de material de tipul 1, tăiate după varianta nr.2 

X3.1 - cantitatea de material de tipul 1, tăiate după varianta nr.3 

X1.2 - cantitatea de material de tipul 2, tăiate după varianta nr.1 

X2.2 - cantitatea de material de tipul 2, tăiate după varianta nr.2 

X3.2 - cantitatea de material de tipul 2, tăiate după varianta nr.3 

         

De aflat planul :                                     

Funcția obiectiv: 

F(x)=min{20x1.1+15x2..1+65x3.1+40x4.1+20x5.1+45x6.1+0x7.1+30x1.2+5x2.2+50x3.2+25x4.2+0x5.2+10x6.2+30x7.2+ 

+50x8.2+35x9.2+10x10.2+55x11.2+30x12.2+5x13.2+15x14.2} 

Sistemul de condiții și restricții: 

4x1.1+2x3.1+x4.1+x5.1+2x6.1+x7.1+6x1.2+5x2.2+3x3.2+2x4.2+x5.2+x9.2+3x10.2+4x11.2+ +3x12.2+2x13.2+x14.2=170  

3x2.1+x3.1+2x4.1+x5.1+x2.2+2x3.2+3x4.1+4x5.2+x6.2+2x7.2+3x8.2+x12.2+2x13.2+x14.2=290 

x5.1+x6.1+2x7.1+3x6.2+2x7.2+x8.2+3x9.2+2x10.2+x11.2+x12.2+x13.2+2x14.2>=410 

x1.1+x2.1+x3.1+x4.1+x5.1+x6.1+x7.1<=200 

Modelul de bază a fost transformat în formă canonică: 

F(x)=min{20x1.1+15x2.1+65x3.1+40x4.1+20x5.1+45x6.1+0x7.1+30x1.2+5x2.1+50x3.2+ 

+25x4.2+0x5.2+10x6.2+30x7.2+50x8.2+35x9.2+10x10.2+55x11.2+30x12.2+5x13.2+15x14.2+                  

+0x15+0x8.1+My1+My2+My3} 
 

4x1.1+2x3.1+x4.1+x5.1+2x6.1+x7.1+6x1.2+5x2.2+3x3.2+2x4.2+x5.2+x9.2+3x10.2+4x11.2+ +3x12.2+2x13.2+x14.2+y1=170 

3x2.1+x3.1+2x4.1+x5.1+x2.2+2x3.2+3x4.1+4x5.2+x6.2+2x7.2+3x8.2+x12.2+2x13.2+x14.2+y2=290 

x5.1+x6.1+2x7.1+3x6.2+2x7.2+x8.2+3x9.2+2x10.2+x11.2+x13.2+2x14.2-x15+y3=410 

x1.1+x2.1+x3.1+x4.1+x5.1+x6.1+x7.1+x8.1=200 

 

La transformarea modelului în formă canonică au fost utilizate următoarele variabile suplimentare: 

X8.1. – canitatea neutilizată de materiale de tipul 1. (l=1); 

X15 – cu cîte componente te tipul 3 se obțin  mai mult coparativ cu cantitatea minima de 410 unități ; 

y1, y2, y3 – variabile artificiale, care nu au sens economic. 

Pentru rezolvarea modelului a fost utilizată programa QM for Windows Modulul Linear Programing, și a 

fost obținută soluția optimă. 

 

Analiza soluției optime a problemei. 

F(X)=620 cm – Lungimea minimă totală a deșeurilor. Pentru a minimiza deșeurile și a obține 

componentele necesare pentru o construcție din materiale inițiale de 2 dimensiuni: 300 cm și respectiv 450 

cm vor fi tăiate după variante în modul următor: 

X1.1=0-Varianta 1 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X2.1=0-Varianta 2 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X3.1=0-Varianta 3 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X4.1=0-Varianta 4 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X5.1=0-Varianta 5 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X6.1=0-Varianta 6 de tăiere a materialului de tipul 1 nu va fi utilizată; 

X7.1=113 -113 unități de material de tipul 1 vor fi tăiate după varianta 7; 
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X1.2=0-Varianta 1 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X2.2=0-Varianta 2 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X3.2=0-Varianta 3 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X4.2=0-Varianta 4 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X5.2=57-57 unități de material de tipul 2 vor fi tăiate după varianta 5;  

X6.2=62-62 unități de material de tipul 2 vor fi tăiate după varianta 6;  

X7.2=0-Varianta 7 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X8.2=0-Varianta 8 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X9.2=0-Varianta 9 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X10.2=0-Varianta 10 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X11.2=0-Varianta 11 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X12.2=0-Varianta 12 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X13.2=0-Varianta 13 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

X14.2=0-Varianta 14 de tăiere a materialului de tipul 2 nu va fi utilizată; 

 

Componentele total obținute după toate variantele de tăiere: 

X8.1=87- numărul de materiale neutilizate de tipul 1 cu lungimea de 300 cm. 

X15=2- se obțin cu 2 componente  mai mult de tipul 3, decît cantitatea minimă 410  

Componentele au fost obtinute conform conditiilor,deci putem spune ca conditiile au fost 

respectate.Pentru tipul 1 varianta 7, deșeurile vor constitui 0 cm.La fel și pentru tipul 2 varianta 5.Urmărind 

scopul minimizării lungimii totale a deșeurilor în cazul variantei 6 deșeurile constituie 10cm, pentru 62 unități 

respectiv 620 cm.Așadar deșeurile totale minime sunt de 620 cm. 
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Abstract: Pentru desfășurarea activității economico-financiare întreprinderea își formează patrimoniul, care 

reprezintă activele aflate la dispoziția entității economice, indiferent de sursele de finanțare a acesteea. Alocarea 

capitalului în resursele economice ale întreprinderii are o importanță deosebită pentru activitatea financiară și creșterea 

eficienței acesteia. Investițiile în active fixe și circulante, precum și raportul optim dintre acestea în mare parte formează 

rezultatele activității  de producere a întreprinderii. Chiar și cu un nivel ridicat de rentabilitate, întreprinderea poate 

întîmpina dificultăți financiare, dacă conținutul resurselor economice ale întreprinderii este irațional. 

Cuvinte-cheie: patrimoniul întreprinderii, active imobilizate, active circulante, indicatorii utilizării eficiente ale 

resurselor economice. 

 

 

Pentru realizarea activitatii economice, orice intreprindere dispune de patrimoniul sau de bunuri 

economice, clasificate în active imobilizate și active circulante [1].  

De eficiența utilizării acestora depinde capacitatea întreprinderii de a supraviețui sub aspect financiar, 

de a atrage mijloace banești de la cumpărători și a achita, în termenele stabilite, datoriile acesteia. 

În vederea aprecierei situației patrimoniale se examinează mărimea și evoluția resurselor economice, 

reflectate în activul bilanțului contabil. În mod normal, în urma desfășurării reușite a activității economico-

financiare se mărește suma activelor, controlate de întreprindere [2].  

Analiza evoluției și structurii activelor întreprinderilor de construcții pentru perioada 2016-2017 este 

prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1. Analiza evoluției și structurii activelor. 

Indicatori 

Suma, mii lei 

± 

Abaterea, 

mii lei 

Ritmul 

creșterii 

față de 

2016, % 

Ponderea, % 
Devie-

rea 

ponde-

rii, % 
2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total active imobilizate, 

inclusiv: 
9368589 9724263 +355674 103,8 34,5  34,6  +0,1 

Imobilizări necorporale 10952 12894 +1942 117,7 0,0  0,0  0 

Imobilizări corporale, 

inclusiv: 
7289506 7732532 +443026 106,1 26,8  27,5  +0,7 

Imobilizări corporale în curs 

de execuție 
2190741 2332306 +141565 106,5 8,1  8,3  +0,2 

Mijloace fixe 4031515 4225828 +194313 104,8 14,8  15,0  +0,2 

Active financiare pe termen 

lung 
1994024 1911203 -82821 95,8 7,3  6,8  -0,5 

Alte active imobilizate 74107 67634 -6473 91,3 0,3  0,2  -0,1 

Total active circulante, 

inclusiv: 
17823185 18419142 +595957 103,3 65,5  65,4  -0,1 

Materiale  1750106 1573467 -176639 89,9 6,4  5,6  -0,8 

Obiecte de mică valoare și 

scurtă durată 
83268 101787 +18519 122,2 0,3  0,4  +0,1 

Producția în curs de execuție 

și produse 
5689495 5616530 -72965 98,7 20,9  20,0  -0,9 
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Continuare tabelului 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mărfuri 1126223 1235610 +109387 109,7 4,1  4,4  +0,3 

Creanțe curente 6670931 7093429 +422498 106,3 24,5  25,2  +0,7 

Numerar 1366951 1637193 +270242 119,8 5,0  5,8  +0,8 

Investiții financiare curente 970578 976905 +6327 100,7 3,6  3,5  -0,1 

Alte active circulante 164900 183033 +18133 111,0 0,6  0,7  +0,1 

Total active 27191774 28143405 +951631 103,5 100,0  100,0  x 

Sursa: elaborat de autori în baza [1]. 

 

Din tabelul 1, rezultă că în dinamică există o tendință pozitivă de creștere a resurselor, care se află la 

dispoziția întreprinderilor de construcții. Dacă în anul 2016 activele controlate de întreprinderi au constituit 

27191774 mii lei, atunci acestea s-au mărit cu 3,5 %, ajungând la 28143405 mii lei în 2017. Această creștere 

a avut loc datorită majorării valorii activelor imobilizate cu 3,8 % și creșterii absolute a activelor circulante cu 

3,3 % respectiv. 

În structura patrimoniului prevalează mijloacele circulante. În anul 2017 cota acestora a constituit 64,5 

% din suma totală a activelor, ceea ce înseamnă cu 0,1 % mai puțin decât în anul 2016. Cea mai mare pondere 

în activele curente o ocupă creanțele curente și producția în curs de execuție și produse (aproximativ 70 % 

pentru perioada anilor 2016-2017). Această situație este caracterizată pentru întreprinderile de construcții ale 

căror activitate se caracterizează printr-un ciclu lung de producție. În același timp, trebuie de remarcat faptul 

că acest tip de active curente se referă la categoriile de active cu un risc avansat de investiții de capital. În 

general, se poate observa că schimbările în structura activelor ale întreprinderii de construcții în perioada 

analizată nu au fost  atât de semnificative, ceea ce permite să concluzionăm că există o funcționare stabilă a 

acestor întreprinderi. 

Pentru studierea complexă a structurii patrimoniului în practica analitică odată cu analiza pe verticala se 

mai folosește o astfel de metodă de examinare a informației din Rapoarte financiare ca metoda ratelor. În acest 

caz se calculează și se interpretează o varietate mare de coeficienți, cu ajutorul cărora se analizeaza structura 

patrimoniului după diferite criterii [2]. 

În tabelul 2 este prezentată evoluția structurii patrimoniului întreprinderilor de construcții conform 

metodei ratelor. 

Tabelul 2. Analiza structurii patrimoniului conform metodei ratelor. 

Indicatori 2016 2017 

Rata imobilizărilor, puncte 0,345  0,346  

Rata activelor circulante, puncte 0,655  0,654  

Rata corelației între activele circulante și 

imobilizate, puncte 
1,984 1,959 

Rata patrimoniului cu destinație de 

producție, puncte 
0,500 0,484 

Rata compoziției tehnice a activelor, 

puncte 
0,239 0,242 

Sursa: elaborat de autori în baza [1]. 

 

Datele tabelului 2 arată, că structura patrimoniului se caracterizează  prin rata sporită a activelor 

circulante, care în 2017  au constituit 65,4  %.  

Rata suficientă a patrimoniului cu destinație de producție (≥ 0,500) caracterizează pozitiv structura 

activelor întreprinderilor de construcții, deoarece crează premisele pentru majorarea volumului activității 

operaționale. Din totalul activelor în 2017 aproape  jumătate din acestea (48,4 %) au fost folosite direct pentru 

desfășurarea activității operaționale.  

Alocarea capitalului unei întreprinderi are o importanță deosebită în activitatea financiară și creșterea 

eficienței acesteia. De aceea, în managementul patrimoniului întreprinderii este foarte important să se asigure 

nu numai o structură optimă a activelor, care contribuie la o creștere cantitativă a profitului la 1 leu a valorii 

activelor, dar și o creștere a eficienței utilizării acestora, efectul căreia se exprimă prin majorarea volumului 

producerii și vânzărilor fără atragerea suplimentară a resurselor financiare. 
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Pentru aprecierea utilizării eficiente a activelor sunt calculate și analizate ratele de rotație a activelor, ce 

măsoară viteza de transformare a activelor întreprinderii în lichidități: numărul de rotații, rata înzestrării 

veniturilor din vânzări cu active, durata de rotație [2]. 

Caracteristica generală a indicatorilor de rotație a activelor este prezentată în tabelul 3. 

 

Tablul 3. Caracteristica generală a indicatorilor de rotație a activelor. 

Indicatori Modul de calcul Caracteristica 

1. Numărul de rotații 

(Nr.rot) 

 

 

Nr.rot = 
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑜𝑟
 

Caracterizează eficiența cu 

care sunt utilizate mijloacele 

de care dispune 

întreprinderea, sau de câte 

ori vânzările au reînnoit 

activele într-o perioadă. 

2. Rata înzestrării 

veniturilor din vânzări cu 

active (ÎV.V) 

 

ÎV.V =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖
 

Caracterizează de câte active 

are nevoie întreprinderea 

pentru generarea veniturilor 

din vînzări în valoare de un 

leu 

3. Durata de rotație 

(Drot.) 

 

Drot. = 
360 𝑧𝑖𝑙𝑒 

𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑖
 

Arată în câte zile are loc o 

rotație a activelor, adică 

perioada de timp (numărul 

de zile) în care veniturile din 

vânzări reînnoiesc activele 

întreprinderii. 

Sursa: elaborat de autori în baza [2]. 

 

Aprecierea evoluției ratelor generalizatoare de rotație a activelor și ratelor de rotație a părților 

componente ale activelor totale ale întreprinderilor de construcții este prezentată în tabelul 4. 

 

Tablul 4. Analiza ratelor generalizatoare și ratelor de rotație a părților componente ale activelor totale. 

Indicatori 2016 2017 Abaterea absolută 

1 2 3 4 

Venituri din vânzări, mii lei 14793288 17129109 +2335821 

Total active, mii lei 27191774 28143405 +951631 

Mijloace fixe, mii lei 4031515 4225828 +194313 

Active circulante, mii lei 17823185 18419142 +595957 

Numărul de rotații ale activelor, 

rot/an 
0,544 0,609 +0,065 

Numărul de rotații ale mijloacelor 

fixe, rot/an 

(Randamentul mijloacelor fixe, 

Coeficientul exploatării 

mijloacelor fixe) 

3,669 4,053 +0,384 

Numărul de rotații ale activelor 

circulante, rot/an  

(Viteza de rotație a activelor 

circulante) 

0,830 0,930 +0,100 

Rata înzestrării veniturilor din 

vânzări cu active, lei/leu 
1,838 1,643 -0,195 

Rata înzestrării veniturilor din 

vânzări cu mijloace fixe, lei/leu 

(Capacitatea mijloacelor fixe, 

Dotarea cu mijloace fixe) 

0,273 0,247 -0,026 
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Continuare tabelului 4. 

1 2 3 4 

Rata înzestrării veniturilor din 

vânzări cu active circulante, lei/leu 

(Gradul de implicare a mijloacelor 

circulante în circuit) 

1,205 1,075 -0,130 

Durata de rotație a activelor, zile 662 591 -71 

Durata de rotație a activelor 

circulante, zile 
434 387 -47 

Sursa: elaborat de autori în baza [1]. 

 

Datele tabelului 4 arată că în 2017 s-a majorat numărul de rotații ale activelor cu 0,065 ori față de 2016, 

corespunzător s-a redus rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active de la 1,84 lei la 1,64 lei, ceea ce 

înseamnă că pentru a genera venituri din vânzări în valoare de un leu întreprinderile de construcții au avut 

nevoie cu 0,20 lei de active mai puține decât în anul precedent (sustragerea din circuitul economic). De 

menționat că, în perioada analizată, s-a accelerat rotația activelor cu 71 zile.  

În anul 2017 față de 2016 a avut loc creșterea numărului de rotații atât ale mijloacelor fixe, cât și ale 

activelor circulante cu 0,384 ori și 0,100 ori respectiv. Aceasta a condiționat accelerarea rotației a activelor 

curente cu 47 zile.  

Deci, în perioada analizată întreprinderile de construcții au utilizat eficient atât activele sale imobilizate 

în mijloace fixe, cât și cele curculante. Toate acestea au fost posibile din cauza la faptul, că veniturile din 

vânzări au înregistrat un ritm de creștere mai rapid decât cel înregistrat la valoarea medie a mijloacelor fixe și 

activelor circulante. Astfel, se poate constata că a crescut eficiența utilizării activelor totale ale întreprinderilor 

de construcții. 

Menținerea tendinței pozitive de utilizarea eficientă a activelor poate fi realizată prin: intensificarea 

procesului de producție, utilizarea mai rațională a resurselor de muncă și materiale, neadmiterea existenței 

stocurilor de mărfuri și materiale asupra normelor stabilite, distragerea mijloacelor în creanțe.  

Reprezentarea grafică a evoluției numărului de rotații ale activelor în perioda anilor 2016-2017 este 

prezentată în figura 1. 

 
Figura 1. Analiza numărului de rotații ale activelor în perioada anilor 2016-2017. 

Sursa: elaborată de autori în baza datelor tabelului 4. 
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Abstract: În Republica Moldova ,businessul mic se confruntă cu o gamă largă și variată de probleme  , care  , în 

mare parte , pot fi rezolvate numai cu implicarea activă a statului . În articolul dat sunt prezentate și descrise anume 

aceste probleme care împiedică agenții economici să-și planifice și să-și  construiască afacerea sa proprie. Odată cu 

înlăturarea acestor piedici , drumul spre realizarea  noilor idei de afaceri a antreprenorilor particulari va fi mult mai 

usor de parcurs. Totodată, în ritmul dat, numarul locurilor de muncă va crește considerabil iar rata șomajului va scădea. 

Astfel, șansele ca Republica Moldova  să fie cârmuită de o economie înfloritoare vor atinge punctele culminante. 

Cuvintele cheie: Businessul mic, agent economic privat, impozite, organe de control, corupție, soluții. 

 

 

Introducere: Datorită contribuției nemărginite în crearea permanentă a noilor locuri de muncă și 

promovarea autoangajării, intensificarea concurenței , oferirea noilor bunuri și servicii , creșterea nivelului de 

trai a populației ș.a., businessul mic a fost denumit de întreaga lume „coloana vertebrală a economiei”.Astfel, 

acesta este considerat veriga de bază a economiei ce participă la realizarea obiectivelor de bază a oricărei 

societăți. În Republica Moldova, businessul mic a început să se dezvolte ca Mișcarea Cooperatistă la sfârșitul 

anilor 89-90. Această etapă a mai fost denumită și etapa de trezire, atunci când oamenii încep să realize-ze că 

ei pot să-și deschidă o afacere proprie și să se întrețină. Scopul principal pe care-l urmăreau inițiatorii unei 

afaceri individuale a fost obținerea unui venit propriu . Iată de aici și-a luat începutul izvorul problemelor 

întâlnite în acest domeniu , unele dintre care persistă și în zilele de astăzi. Primele probleme cu care s-au 

confruntat agenții economici particulari au fost problemele de mentalitate manifestate din partea celorlalți 

oameni. Pentru populație acest fenomen a fost greu acceptabil, majoritatea privind proprietarii unei afaceri 

personale ca niște demolatori ai sistemului. Dar, problemele mari și acute abia urmau să apară dintre care cea 

mai importantă era relația dintre proprietarii particulari și instituțiile de stat. Statul a început să se cointereseze 

prea mult de acest sector care până acum nu avea nici o însemnătate. Astfel, au inceput a pune diferite piedici 

cum ar fi impozite și taxe exagerate,frecvență înaltă a controalelor,o multitudine de acte și cerințe ș.a. 

Problemele existente în promovarea micului business 

Lista problemelor cu care se confruntă doritorii de a-și implementa ideile și de a-și deschide o afacere 

proprie este foarte mare . Probleme care se manifestă cu o intensitate mai mare sunt: 

 Implicarea statului în activitatea agenților economici . 
Multitudinea de acte normative pe care antreprenorii trebuie să le prezinte , într-un timp limitat 

organelor de control și în același timp , politica fiscală nechibzuită cu multiple impozite , taxe , penalități și 

amenzi , descurajează agenții economici pentru a deschide o afacere proprie.  

Odată ce afacerea a fost înființată întreprinzătorul este obligat să achite impozitele , taxele ș.a.   

În Republica Moldova sunt trei tipuri de plăți obligatorii: 

 Impozite și taxe ; 

 Contribuții de asigurări sociale obligatorii; 

 Primele de asigurări medicale obligatorii. 

Sunt două categorii de impozite și  taxe : 

 Impozite și taxe generale de stat; 

 Impozite și taxe locale. 

La rândul său ,impozitele și taxele generale de stat se clasifică: 

 Impozitul pe  venit;  

 Taxa pe valoarea adăugată; 

 Accizele; 

 Alte impozite și taxe generale de stat ( impozitul privat , taxa vamală și taxele rutiere ). 

 Costurile mari în înființarea unei afaceri. 
Piața financiară a Republicii Moldova este compusă din 16 bănci comerciale licențiate de Banca 

Națională a Moldovei. Conform statisticilor,la sfîrșitul lunii martie 2015 , portofoliul de creditare a băncilor 
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comerciale moldovenești a atins cifra de 41,974 miliarde de lei sau cu alte cuvinte cu 857 milioane de lei mai 

puțin decât la sfârșitul lunii februarie a acestui an . 

Micșorarea portofoliului de creditare a avut loc la toate bancile comerciale, în afară de EuroCreditBank, 

care a majorat nesemnificativ portofoliul de creditare. 

 

Tabelul 1 Structura portofoliului de credite pe monede(recalculat în lei) 

Nr. 

d/o 

Denumirea băncii La sfârșitul martie 

2015 

La sfărșitul februarie 

2015 

1 MOLDOVA-AGROINBANK 10,873,730,748 11,124,088,875 

2 Moldindconbank 9,359,139,500 9,506,857,703 

3 Banca de Economii 1,358,060,879 1,426,653,704 

4 VICTORIABANK 6,095,194,979 6,116,278,373 

5 UNIBANK 959,168,450 1,002,007,085 

6 Banca Socială 1,966,373,965 2,020,380,335 

7 Mobiasbanca-Groupe Societe Generale 3,450,517,053 3,583,385,522 

8 Eximbank-Gruppo Veneto Banca 2,311,217,364 2,382,476,288 

9 ProCredit Bank 2,390,427,139 2,398,581,340 

10 ENERGBANK 1,048,212,871 1,066,262,470 

11 FinComBank 1,104,449,167 1,111,809,780 

12 BCR Chișinău 466,934,514 493,166,954 

13 COMERȚBANK 407,739,129 418,767,295 

14 EuroCreditBank 183,137,388 181,133,003 

 TOTAL SECTOR BANCAR 41,974,303,147 42,831,848,726 

 

Datorită acestei schimbări , dobânzile la cea mai mare parte a creditelor au ajuns să fie peste 20 %. 

Totodată, pe lângă majorarea dobânzii, băncile au devenit mult mai vigilente la acordarea împrumuturilor  

bancare , din cauza majorării riscului . 

 Pregătirea slabă antreprenorială 
Antreprenorul este persoana care propune ceva nou,are inițiativă , își asumă riscul pentru inovațiile 

făcute , alocă resurse în scopul obținerii unui viitor venit și își asumă responsabilitatea eventualului eșec. În 

calea fiecărui începător există două grupe de bariere și una din ele sunt barierele de ordin general.   

Aceste bariere include: 

 Lipsa cunoștințelor  manageriale;  

 Lipsa cunoștințelor în domeniu;  

 Teama de risc. 

Dacă nu depășim aceste bariere , posibilitatea ca afacerea pe care noi dorim să o inițiem va avea success 

este  foarte mica. Nu vom putea crea o afacere dacă noi nu vom ști cum să o conducem. Totodată, nu orice 

persoană poate deveni un antreprenor bun. Pentru aceasta e nevoie să posedăm o gamă largă de capacități 

dintre care : 

 Capacități de legătură și motivare; 

 Capacități de integrare și coordonare; 

 Capacități antreprenoriale în materie și în detalii; 

 Capacitatea de autodisciplină ; 

 Capacitatea de a lua deciziiș.a. 

Pe lângă capacitățile date ,pentru a deveni un antreprenor de success trebuie să posedăm și un șir de 

trăsături: 

 Dorință de responsabilitate; 

 Preferință pentru risc moderat; 

 Încredere în succesul personal;  

 Nivel mare de energie; 

 Dorința de a avea reacția inversă imediată; 

 Orientarea spre viitor; 

 Motivarea pentru bani. 
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 Controlul și supravegherea excesivă asupra activității de antreprenoriat 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă un antreprenor sunt multitudinea și frecvența 

înaltă a controalelor. Cele mai frecvente controale sunt efectuate de către: 

1. Inspectoratul Fiscal de Stat; 

2. Poliția Economică 

3. Centrul de Medicină Preventivă; 

4. Direcția Protecția Civilă și Apărarea împotriva incendiilor. 

Unele norme și standarte pe care le impun aceste organe de control sunt inadmisibile.Odată ce 

antreprenorul nu a respectat cerințele, acesta riscă sa fie amendat sau chiar și să fie nevoit să stopeze activitatea 

pe o perioada scurtă/lungă. Totodată, abundența acestor controale favorizează dezvoltarea corupției în țară , 

fapt ce duce la degradarea statului din punct de vedere economic. 

 Existența neîncrederii în deschiderea afacerii proprii 
Exisă o mulțime de factori care demotiveaza viitorii agenți economici de a-și deschide o afacere , fiind 

neîncrezuți în propriile sale forțe. Printre acești factori se numără și lipsa capitatului propriu. Pentru a deschide 

o afacere în ziua de azi este nevoie de o sumă mare de bani pe care majoritatea nu o dețin. În același timp, nu 

au nici acces la alte surse financiare fiind lipsiți de dorința de a lua credite din bancă ,deoarece rata dobînzii 

este prea mare . Totodată , Republica Moldova este un stat coruptat,fapt ce duce la lipsa dorinței unei persoane 

de a se implica în domeniul economiei. 

Soluții 

Actualmente ,statul încearcă să susțină Businessul Mic și anume prin: 

 Simplificarea procedurii de înregistrare a întreprinderii; 

 Apariția fondului de susținere a businessului mic; 

 Atragerea diverselor proiecte în Republica Moldova din care unele au parte componentă de 

granturi; 

 Organizarea diverselor mese rotunde cu justificarea celor mai reușite afaceri deschise; 

 Publicarea diferitor materiale legate de  afacerile de succes; 

 Consultații gratuite prin intermediul diferitor proiecte cum ar fi: PARE 1+1 , PNAET , GEA, 

FGC , KR ș.a. 

 Suportul în obținerea creditelor avantajoase și unele scutiri la impozite. 

Dar acest ajutor din partea statului nu este suficient pentru a aduce businessul mic la o etapă de înflorire. 

Pentru ameliorarea și  îmbunătățirea  situației businessului mic in Republica Moldova, personal,  propun 

urmatoarele soluții: 

 Un grad mai mic de impozitare a micului business; 

 Micșorarea cerințelor și normelor de către organele de control; 

 Un sistem de creditare mai bun a micului business; 

 O piață de  desfacere mare; 

 Costuri moderate în înființarea afacerii; 

 O rată a dobânzii mai mică; 

 Deschiderea diferitor centre de pregătire antreprenorială; 

 Nimicirea  corupției. 

 

Concluzii 

Pe lînga aceste probleme menționate în articol ,există încă o mulțime de piedici în calea celor ce doresc 

să-și deschidă o afacere proprie. Această multitudine de probleme va fi rezolvată numai în cazul în care va 

exista un stat de drept în care predomină primatul legii. Atîta timp cât va predomina corupția și lipsa de interes 

a statului de a se implica activ , businessul mic va stopa pe loc . 
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке рентабельности продаж предприятия в сфере 

транспортировки электроэнергии. В работе было рассмотрено понятие рентабельности, указаны факторы, 

влияющие на ее уровень, дана сравнительная характеристика основных методик анализа рентабельности, 

обоснована точность результатов. Большой интерес представляет методика маржинального анализа 

рентабельности, которая позволяет более полно измерить зависимость между результативным показателем 

и факторами влияния. 

Ключевые слова: рентабельность продаж, маржинальный анализ. 

 

 

Желаемый результат деятельности каждого предприятия — прибыль. Однако прибыль в 

абсолютном выражении — это просто цифра в отчете о финансовых результатах. Для собственника 

или инвестора она, конечно, важна, но недостаточно информативна. Для того чтобы понять, каким 

трудом эта прибыль получена, существуют относительные показатели прибыльности, именуемые 

показателями рентабельности. 

Показатели рентабельности относятся к основным критериям для оценки уровня эффективности 

деятельности предприятия. Рост рентабельности характеризует, как правило, достижение цели 

предприятия любой отрасли хозяйствования в условиях рыночной экономики. Повышение 

рентабельности содействует росту финансовой устойчивости предприятия. Для всех 

предпринимателей показатели рентабельности характеризуют степень привлекательности бизнеса в 

определенной сфере деятельности [1, 2]. 

Рентабельность определяется как отношение между полученным эффектом и усилиями 

предприятия, связанными с его получением. Основной формулой расчета рентабельности является [1]: 

 

Рентабельность =
Эффект

Усилие
∗ 100 %        (1) 

 

В аналитической практике наибольшее значение получило изучение рентабельности продаж как 

показателя, характеризующего эффективность производственной и коммерческой деятельности 

предприятия.  

В процессе анализа данного показателя изучаются факторы, оказывающие воздействие на его 

изменение. В специальной литературе приводится разнообразие моделей анализа факторной 

зависимости рентабельности продаж [1].  

Как правило, расчет данного показателя осуществляется путем отношения операционной 

прибыли, как показателя, наиболее полно отражающего эффективность управления издержками 

основной деятельности,  к величине доходов от продаж (традиционный подход). 

В зависимости от возможности детализации факторов, исходную кратную модель можно 

преобразовать в следующую более содержательную аддитивно-кратную систему (формула 2).  

 

Рпр. =
Д пр.−Изд о.д.

Д пр.
      (2) 

 

Где: 

Р пр. - рентабельности продаж; 

Д пр. – доходы от продаж; 

Изд о.д. - затраты и расходы  (издержки) от операционной деятельности. 

Исходные данные для расчета и анализа рентабельности продаж согласно традиционной 

методике представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Исходные данные (традиционная методика). 

Показатели Обозначение 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

Доходы от продаж, млн леев Д пр. 578 585 +7 

Затраты и расходы от операционной 

деятельности, млн леев 
Изд о.д. 563 567 +4 

Операционная прибыль, млн леев П оп. 15 18 +3 

Рентабельность продаж, % Р пр. 2,6 3,1 +0,5 

Источник: составлена автором на основе данных финансового отчета ГП “Молдэлектрика”, 2017 год. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте показателя рентабельности продаж ГП 

“Молдэлектрика” в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. Так, уровень рентабельности 

продаж, рассчитанный на базе операционной прибыли, вырос по сравнению с 2016 годом на + 0,5 %. 

Представляется интересным осуществить факторный анализ рентабельности продаж по формуле 

2 методом цепных подстановок. 

Р пр. 2016 =
578−563

578
∗ 100% =

15

578
= 2,6 %. 

Р пр. усл. 1 =
585−563

585
∗ 100% =

22

585
= 3,8 %. 

Р пр. 2017 =
585−567

585
∗ 100% =

18

585
∗ 100% = 3,1 %. 

Общее изменение рентабельности продаж составляет +0,5 %. В том числе за счет изменения: 

а) общего объема продаж: 

∆Д пр. = 3,8 - 2,6 = + 1,2 %; 

б) издержек операционной деятельности: 

∆Изд о.д. = 3,1 - 3,8 = - 0,7 %. 

Проверка: 1,2 + (- 0,7) = + 0,5 %. 

Основной недостаток представленной методики факторного анализа рентабельности продаж 

заключается в том, что изменение результативного показателя рассматривается как явление, 

игнорирующее зависимость друг от друга приведенных факторов.  

На практике, увеличение объема реализованной продукции приводит к снижению себестоимости 

единицы продукции, так как возрастает только сумма переменных затрат. Сумма постоянных затрат 

остается относительно постоянной внутри данной области релевантности. 

Для обеспечения системного подхода в оценке рентабельности продаж рекомендуется 

использовать методику маржинального анализа рентабельности, учитывающую взаимосвязь «затраты-

объем-прибыль» [2].  

Этот вид анализа является одним из наиболее эффективных средств планирования и 

прогнозирования деятельности предприятия. Он помогает руководителям предприятий выявить 

оптимальные пропорции между переменными и постоянными издержками, ценой и объемом 

реализации, минимизировать предпринимательский риск. Бухгалтеры, аудиторы, эксперты и 

консультанты, используя данный метод, могут дать более глубокую оценку финансовых результатов и 

точнее обосновать рекомендации для улучшения работы предприятия. 

Факториальная модель будет иметь следующий вид [2]:  

 

Р пр. =  
П оп.

Д пр.
=

𝛴[ФОП ∗ Уд 𝑖 ∗ (Ц 𝑖 – ЗиР пер.ед.  𝑖)] − ЗиР пост.

𝛴(ФОП ∗ Уд 𝑖 ∗ Ц 𝑖)
   (3) 

 

Где: 

ФОП – физический объем продаж в целом по предприятию; 

Уд i – удельные веса отдельных видов продукции в общем объеме продаж; 

Ц i – цена единицы продукции i-го вида; 

ЗиР пер.ед. i – переменные затраты и расходы на единицу продукции i-го вида; 

ЗиР пост. – постоянные затраты и расходы на весь объем продаж в отчетном периоде.  

Текущий тариф за транспортировку электроэнергии на данный момент составляет 0,145 

лей/кВт*час, не включая НДС. 

Тариф установлен Постановлением НАРЭ №152, от 17.07.2015 «О тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии», вступил в силу с 09.11.2015 и действителен по сегодняшний день.  
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Так как единственным видом деятельности предприятия является транспортировка 

электроэнергии, следовательно, на результаты хозяйственной деятельности ГП “Молдэлектрика” не 

оказывают влияние ассортимент и структура реализации продукции. Таким образом, формулу (3) 

можно преобразовать следующим образом: 

 

Р пр. =
  ФОП ∗ (Ц − ЗиР пер.ед.) − ЗиР пост.

  ФОП∗Ц
           (4) 

 

Исходные данные для расчета и анализа рентабельности продаж согласно методике 

маржинального анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Исходные данные (методика маржинального анализа). 

Показатели Обозначение 2016 2017 
Абсолютное 

отклонение 

Доходы от продаж, млн леев Д пр. 578 585 +7 

Переменные затраты и расходы на 

единицу продукции, леев/ кВт 
ЗиР пер.ед. 0,125 0,121 -0,004 

Постоянные затраты и расходов на весь 

объем продукции, млн леев 
ЗиР пост. 62 76 +14 

Физический объем продаж, млн кВт/час ФОП 3986 4034 +48 

Цена единицы продукции (Тариф), леев/ 

кВт 
Ц 0,145 0,145 0,00 

Операционная прибыль, млн леев П оп. 15 18 +3 

Рентабельность продаж, % Р пр. 2,6 3,1 +0,5 

Источник: составлена автором на основе данных финансового отчета ГП “Молдэлектрика”, 2017 год. 

 

Согласно данным таблицы 2, общее изменение рентабельности продаж в 2017 году по сравнению 

с 2016 составило +0,5 %.  

Следует отметить, что за счет более полного изучения взаимосвязи между факторами в случае 

применения методики маржинального анализа, достигается более точный расчет степени их влияния 

на результативный показатель. В качестве метода расчета влияния факторов используется способ 

цепных подстановок. 

Рпр. 2016 =  
3986∗(0,145−0,125)−62

3986∗0,145
∗ 100% =

15

578
∗ 100% = 2,6 %. 

Рпр. усл. 1 =  
4034∗(0,145−0,125)−62

4034∗0,145
∗ 100% =

22

585
∗ 100% = 3,8 %.  

Рпр. усл. 2 =  
4034∗(0,145−0,125)−62

4034∗0,145
∗ 100% =

22

585
∗ 100% = 3,8 %.  

Рпр. усл. 3 =  
4034∗(0,145−0,121)−62

4034∗0,145
∗ 100% =

32

585
∗ 100% = 5,5 %.  

Рпр. 2017 =  
4034∗(0,145−0,121)−76

4034∗0,145
∗ 100% =

18

585
∗ 100% = 3,1 %.  

Общее изменение рентабельности продаж составляет +0,5 %. В том числе за счет изменения: 

а) общего объема продаж: 

∆Рпр. = 3,8 - 2,6 = + 1,2 %; 

б) цены единицы продукции: 

∆Ц = 3,8 – 3,8 =  0 %; 

в) переменных затрат и расходов на единицу продукции: 

∆ЗиР пер.ед. = 5,5 – 3,8 =  + 1,7 %; 

г) постоянных затрат и расходов на весь объем продукции: 

∆ЗиР пост. = 3,1 – 5,5 =  - 2,4 %. 

Проверка: 1,2 + 0 + 1,7 + (- 2,4) = + 0,5 %. 

 

Сравнительный анализ результатов факторного анализа рентабельности продаж при помощи 

традиционного подхода и методики маржинального дохода представлен в таблице 3. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ результата факторного анализа рентабельности продаж. 

Факторы 
Влияние факторов, % 

Традиционный подход Метод маржинального дохода 

Доходы от продаж + 1,2 + 1,2 

Затраты и расходы 

операционной деятельности: 
- 0,7 - 0,7 

Переменные х + 1,7 

Постоянные  х - 2,4 

Итого общее изменение 

результативного показателя: 
+ 0,5 + 0,5 

Источник: составлена автором. 

 

Таким образом, сравнительный анализ познавательных свойств методик факторного анализа 

рентабельности продаж, рассмотренных в научной работе, демонстрирует преимущество методики 

маржинального дохода перед традиционным подходом, позволяя более точно количественно измерить 

не только очевидные, но и косвенные связи и зависимости. 

Графическое представление полученных результатов представлено на рисунке 1. 

 

Традиционная методика Методика маржинального анализа 

  
Рисунок 1. Графическая интерпретация результатов факторного анализа рентабельности продаж. 

Источник: составлен автором. 

 

Библиография:  

1. Țiriulnicova N. ș.a. Analiza rapoartelor financiare: [manual]. Ch: Asociația Obștească “ACAP RM”, 

2011. 400 p. ISBN 9975-9565-6-4. 

2. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. М: 

Издательство ИНФРА-М, 2017. 608 с. ISBN: 978-5-16-011214-5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,2

-0,7

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Доходы от продаж

Издержки 
операционной 
деятельности

Традиционный подход

1,2

1,7

-2,4

-3 -2 -1 0 1 2

Доходы от продаж

Удельные переменные 
затраты и расходы

Постоянные затраты и 
расходы



281 

ECONOMIA NEOBSERVATĂ ȘI PARTICULARITĂȚILE EI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
 

 

Sandra PRUNICI 

 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
Abstract: Economia neobservată constituie totalitatea formelor de activitate economică neautorizată de stat, 

nereflectate în statistica oficială, care aduc prejudicii mari societății și care include 3 tipuri de activități: ascunsă, 

informală și ilegală. Aprecierile privind dimensiunile acesteia diferă de la un calcul la altul. Natura ascunsă, precum și 

eterogenitatea formelor de manifestare, necesită folosirea mai multor modalități de evaluare, niciuna din ele nefiind 

capabilă să asigure o estimare precisă a fenomenului și nici un rezultat al evaluării nu poate fi verificat cu exactitate. 

Situația existentă în economia Republicii Moldova, poate fi caracterizată drept deplorabilă, fapt ce se răsfrânge asupra 

bugetului de stat. Furtul miliardului din sistemul bancar a agravat starea economiei și, respectiv, a bugetului. 

Legalizarea, chiar și parțială, a economiei neobservate ar permite ameliorarea situației în economia autohtonă și 

majorarea vărsămintelor în bugetul consolidat. De aceea, devine actuală cercetarea tendințelor economiei neobservate 

în Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: economie neobservată, metode de calcul, particularități, cauze, forme, dinamica, consecințe. 
 

I Caracteristica generală 

Produsul intern brut, precum și alți indicatori macroeconomici, nu sânt în măsură să ne ofere informații 

corecte cu privire la producția națională. Și aceasta din cauza că în toate țările lumii, alături de economia 

oficială, mai există și o economie neoficială, subterană, tenebră sau neobservată, ale cărei proporții nu pot fi 

evaluate cu o mare aproximație. Capitalismul și socialismul au ”îmbogățit” substanțial fenomenul. 

”Tranzacția”, la rândul ei, a creat cele mai favorabile condiții pentru înflorirea economie sunterane, a dat 

naștere unor forme mai sofisticate, cum ar fi: privatizarea ilicită, falimentarea fictivă a întreprinderilor, 

constituirea firmelor-fantomă. Este imposibil de a întreprinde o cercetare reală și obiectivă a economiilor în 

perioada de tranziție, fără a ține cont de acest fenomen.  

Economia neobservată are la temelia sa veșnica dorință a unei categorii de oameni de a se îmbogăți și a 

domina cu orice preț și fără nici o limită. Altfel spus, aceste forme de activitate ilegală apar din cauza: lăcomiei, 

cruzimii, egoismului. În ceea ce privește cauzele pur economice ale acestui fenomen, aceste se modifică de la 

o epocă la alta și chiar și de la o țară la alta. Astfel că în cea de-a doua jumătate a secolului XX-lea, economia 

neobservată a luat amploare în întreaga lume în virtutea următoarelor circumstanțe: 

1. Creșterea presiunii fiscale o dată cu amestecul tot mai categoric al statului în activitatea economică; 

2. Creșterea ponderii serviciilor în PIB și în structura populației ocupate, fapt care favorizează 

ascunderea veniturilor și desfășurarea unor activități ilegale; 

3. Salariile mai mici ale funcționarilor publici față de salariile ce necesită aceeași competență din 

sectorul privat. 

Pe lângă cauzele generale, există și niște cauze mai particulare. Pentru Republica Moldova acestea sunt: 

1. Imperfecțiunea legislației; 

2. Instabilitatea politică, fenomen care reduce capacitatea organelor de drept de a lupta cu încălcările 

legislației; 

3. Toleranța populației față de activitățile economice ilicite din cauza confundării lor cu însăși 

economia de piață. [2] 

Deși diferă de la o țară la alta după pondere și însemnătate, fenomenele economiei neobservate 

răspândite în toată lumea sunt: corupția; evaziunea fiscală; contrabanda sau tranzacțiile ilegale de import-

export; confecționarea și comercializarea produselor falsificate; falsificarea banilor și a hârtiilor de valoare; 

privatizarea ilicită; nerepatrierea valutei obținute din operațiuni de export; remunerarea muncii în mod ilicit; 

interzicerea accesului agenților concurenți pe piață și menținerea unor prețuri înalte de monopol; scutirea 

ilegală a unor firme private de plata impozitelor; racketul; etc. 

 

II Metode de măsurare e economiei neobservate 

Cea mai simplă metodă de estimare a economiei neobservate este compararea veniturilor și cheltuielilor 

în sistemul conturilor naționale. Atunci când suma cheltuielilor suportate de agenții economici timp de un an 

(sub formă de consum, investiții etc.) este mai mare decât cea a veniturilor, se consideră că diferența obținută 

constituie partea subterană a economiei. 
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O altă metoda eficientă de evaluare a economiei neobservate este cea monetară. Ținând cont de faptul 

că afacerile efectuate prin intermediul banilor lichizi sânt mai puțin supuse controlului decât cele efectuate prin 

intermediul operațiunilor bancare, afacerile ilicite au o înclinație accentuată spre lichiditate. Astfel, diferența 

dintre cantitatea de bani reală aflată în circulație  și cea declarată ne permite să judecăm despre dimensiunile 

economiei subterane. 

În lucrarea “Оценка уровня теневой экономики в Молдове”, elaborată de Institutul Național pentru 

Dezvoltare cu scopul de a evalua economia neobservată, au fost menționate diverse metode indirecte, cum ar 

fi: diferența dintre situația reală și forța de muncă înregistrată oficial; analiza volumului tranzacțiilor bănești; 

analiza raportului de numerar și depozite; metoda de contabilizare a consumului de energie electrică; metoda 

cererii de bani; modelarea; discrepanța dintre cheltuieli și venituri; analiza cărților de înregistrări fiscale; 

metoda de anchete prin sondaj.[4] 

 

III Dinamica economiei neobservate în Republica Moldova 

Ca în oricare altă economie modernă, economia neobservată este o parte componentă a economiei 

Republicii Moldova. Cu suportul experților internaționali, în Republica Moldova a fost efectuată atât 

revizuirea surselor de informație necesare pentru estimarea elementelor economiei neobservate, cât și 

efectuarea calculelor în conformitate cu metodologia SCN, ONU-1993 și cu ultimelor recomandări tratate în 

manualul „Măsurarea Economiei Neobservate”, ediția 2002. Calculele economiei neobservată conform „SCN, 

ONU-1993” includ patru componente:  

1. Sectorul neformal -este rezultatul activității întreprinderilor neînregistrate și/sau mărimea cărora 

după numărul de salariați este sub pragul stabilit de autoritățile statistice, iar producția lor este 

destinată pieței. De obicei, aceste întreprinderi nu sunt înregistrate și fac parte din sectorul 

gospodăriilor casnice (e.g. echipe de constructori necalificați, vânzători ambulanți, taximetriști fără 

licență etc.); 

2. Producția gospodăriilor casnice pentru autoconsum - este activitatea economică, în rezultatul căreia 

gospodăriile casnice produc bunuri și servicii pentru consumul și/sau acumularea proprie, fără a 

înființa întreprinderi (e.g. gospodăriile casnice care cresc legume și fructe atât pentru consumul 

propriu, dar și pentru vânzarea lor la piețe); 

3. Activitatea ascunsă în sectorul formal - include producția legală neînregistrată sau neraportată către 

organele administrative și fiscale ale statului, din cauza neraportării de către agenții economici (e.g. 

o întreprindere nu încheie contracte de muncă cu toți angajații săi); 

4. Producția ilegală - cuprinde toate produsele și serviciile a căror vânzare, distribuire sau posesie este 

interzisă de lege (e.g. droguri etc.). În această categorie se înscrie și activitățile legale, care devin 

ilegale când se realizează de persoane neautorizate (e.g. braconajul, activități practicate fără licențe 

etc.). 

În tabelul 1 și în diagrama 1 sunt reflectate rezultatele evoluției economiei neobservate pentru anii 2000-

2017 în Republica Moldova, efectuate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. 

În urma analizei acestor date, observăm inițial o tendință de diminuare cu 14 puncte procentuale (p.p.) 

a economiei neobservate în PIB, în perioada 2000-2007, după care, urmează o creștere cu 3,9 p.p. a economiei 

neobservate în PIB în perioada 2007-2017. Cauza principală a creșterii fiind criza financiară din anii 2008- 

2009 și seceta din anul 2009, care au cauzat majorarea ponderii economiei neobservate din PIB cu 1,5 puncte 

procentuale în anul 2008 și suplimentar încă cu 0,3 puncte procentuale în anul 2009. Creșterea cu 2 puncte 

procentuale în 2012 este cauzată de secetă din acel an.  

Analiza sectorială a economiei neobservate în perioada 2000-2017 ne denotă următoarele: 

1. În sectorul formal, economia neobservată, are o poziție relativ constantă în jurul de  7 procente; 

2. În sectorul neformal observăm o diminuare nesemnificativă cu 3 p.p.; 

3. În producția gospodăriilor casnice pentru consum propriu observăm cea mai accentuată diminuare 

până în în perioada 2000-2010 cu 11,8 p.p. În perioada 2011-2017 se observă o creștere cu 4 p.p. 

Din cele analizate putem concluziona că o bună parte din consumul populație Republicii Moldova 

provine din consumul propriu, ceea ce duce la evitarea plății anumitor taxe și impozite în bugetul statului. 
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Tabelul 1: Dinamica economiei neobservate în Republica Moldova 
Economia neobservată 

Anii 

Ponderea în Produsul Intern Brut 

Total % față de 

PIB 

Inclusiv a: 

Sectorului 

formal 

Sectorului 

neformal 

Producția gospodăriilor 

casnice pentru consum propriu 

2000 34,6 7,0 9,1 18,5 

2001 31,7 6,6 9,3 15,8 

2002 31,9 5,5 10,5 15,8 

2003 29,9 6,6 9,4 14,0 

2004 26,3 5,8 10,0 10,5 

2005 24,2 5,2 7,7 11,3 

2006 22,1 4,4 6,6 11,0 

2007 20,6 4,1 7,7 8,8 

2008 22,1 5,5 7,5 9,1 

2009 22,4 7,0 7,3 8,1 

2010 22,2 5,6 9,9 6,7 

2011 21,7 6,1 8,8 6,8 

2012 23,7 8,0 6,5 9,2 

2013 23,1 7,5 6,3 9,3 

2014 23,2 7,4 6,4 9,5 

2015 23,7 9,02 5,8 8,9 

2016 22,4 8,3 5,5 8,6 

2017 24,5 6,8 6,1 11,5 

Sursa: elaborat de autor, conf. datelor www.statistica.md accesat pe data de 09.03.2019 

 

 
Diagrama 1: Dinamica economie neobservate în Republica Moldova 

 

În tabelul 2 sunt prezentate datele despre economia neobservată pentru Republica Moldova și țările 

vecine preluate din lista a 162 țări, calculate de Schneider F. 

Tabelul 2: Nivelul economiei neobservate, % în PIB 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Media 

Rep. 

Moldova 

53,85 49,79 49,41 58,98 55,58 62,37 72,20 70,66 61,45 62,37 55,80 53,73 

România 37,12 32,61 33,98 30,16 30,80 33,13 35,29 33,50 31,90 32,13 30,65 33,16 

F. Rusă 41,42 40,11 43,34 42,16 43,58 47,78 50,39 45,94 41,74 44,76 46,75 42,23 

Ucraina 47,09 44,92 50,23 52,76 53,88 52,77 60,07 59,49 53,60 54,24 53,53 52,23 
Sursa: Adaptat de autor în baza http://ftp.iza.org/dp10281.pdf, accesat 09.03.2019 

 

Conform calculelor lui Schneider F., în Moldova, nivelul economiei neobservate în anii 2003-2013 este 

mai mare față de țările vecine: România (cu 20,57 p.p.), Rusia (cu 11,50 p.p.) și Ucraina (cu 1,50 p.p.). Însă, 

rezultatul obținut de savantul german este mai mare comparativ cu estimările efectuate de către Biroul Național 
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de Statistică. Nivelul indicatorului analizat este 25% din PIB (în mediu pentru perioada 2000-2017). Cauza 

diferenței dintre rezultatele obținute sunt metodele aplicate, numărul elementelor luate în calcul și 

ponderabilitatea elementelor. 
 

Concluzii 

Economia neobservată este parte a economiei naționale care nu poate fi înlăturată complet din cadrul 

acestuia. Consecințele pe care le aduce cu sine fiind: micșorarea PIB-ului; resurse mici în bugetul statului 

pentru dezvoltare; risc în societate din cauza produsele de contrabantă care nu sunt verificate si certificate; 

dezordine în societate; amplificarea corupției; nedreptatea; dezvoltarea sărăciei și a unui nivel de trai scăzut; 

diferențe evidente și mari dintre categoriile sociale, mai ales prin lipsa categorie de mijloc dintre bogați și 

săraci; societatea pierde încrederea în stat; migrație în masă; etc 

Economia neobservată, la fel ca și criminalitatea sau alte vicii umane, poate fi doar limitată, nu și 

eliminată în întregime. Printre direcțiile de diminuare a nivelului acestuia enumerăm: aplicarea unor amenzi 

mai mari (astfel încât activitatea ascunsă să devina nerentabilă); impozite mai mici; scutirea de impozite a 

întreprinderilor mici, abia apărute pe un termen de 3 ani; implementare de reforme fiscale și instuționale; 

interzicerea deputaților de a avea întreprinderi; instalarea camerilor video și monitorizarea permanentă a 

funcționarilor publici; încurajarea achitărilor cu cardul; stimulente pentru cei care lucrează formal; 

implementarea de reforme care vor reduce din barierele administrative, simplificând procedura de obținere a 

diferitor autorizații, consolidarea încrederii populației în durabilitatea sistemului pensiilor, implementarea unor 

platforme online prin care populația poate verifica modul în care sunt cheltuiți banii publici, încurajarea 

activității antreprenoriale ș.a. 
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Abstract: Lucrarea dată „Algoritmul Formării Unui Brand” induce o temă profundă, care este foarte actuală în 

zilele de astăzi. Însuși titlul presupune un ansamblu de caracteristici și factori evolutivi în activitatea de marketing a unei 

companii. Datorită acestei teme, se poate ușor de dezvăluit importanța unui brand în societate și de înțeles ce scop 

urmărește o companie în activitatea sa. Lucrarea poartă un caracter profund analitic asupra temei respective, informând 

societatea despre valorile de bază în procesul de creare a brandului, ce scop urmărește întreprinderea prin branding și 

care sunt pașii primordiali pentru a crea un brand. 

Cuvinte-cheie: Brand, branding,  piață, preț, logo, marcă. 

 

 

Brand-ul nu este nimic altceva decât imaginea și impresia pe care o au consumatorii față de un produs, 

serviciu sau organizație. Astfel, o companie de succes este nevoită să însușească acest termen, mai mult decât 

atât, să posede un brand. Importanța brand-ului pentru o companie este justificată prin beneficiile pe care le 

oferă pentru dezvoltarea companiei. Astăzi, la fiecare pas întâlnim panouri publicitare, spoturi publicitare, 

sponsorizări online unde recunoaștem brand-uri care ne înconjoară. Brand-ul a devenit o parte indispensabilă 

cât pentru companii atât și pentru societate. Iată de ce abordarea acestei teme reprezintă un prilej esențial pentru 

informare despre ceea ce este actual.  

Brand-ul nu este doar un logo, sau marca unui produs, este întruchiparea unei companii, o carte de vizită. 

Brand-ul se afla la baza tuturor activităților de marketing. Este ceea ce insuflă viață în activitățile de marketing, 

ce le influențează. Astfel, după însușire, brand-ul are 3 caracteristici. Prima este perceperea pozitivă care 

presupune cunoașterea despre brand-ul respectiv luând în considerație că îl procurăm regular și suntem 

satisfăcuți de calitate. A doua percepere este cea neutră, ce indică faptul că noi cunoaștem acest brand însă din 

anumite motive nu îl procurăm des. Iar a treia percepere este perceperea negativă ce nu este nimic altceva decât 

doar cunoașterea despre existența lui. 

Una dintre definițiile echității brandului îi aparține autorului Duane E. Knapp, care definește echitatea 

brandului ca „totalitatea percepțiilor asupra brandului, inclusiv calitatea relativă a produselor și a serviciilor, 

performanțele financiare, loialitatea cumpărătorilor, satisfacția și poziționarea lor generală față de brand”. 

Identitatea brandului denotă însușirile lui tangibile, funcționale, intangibile și emoționale. În cazul în care se 

vrea ca interesul și dorința unui cumpărător să fie transformate în cumpărarea produselor/serviciilor ce aparțin 

brandului respectiv, este necesară axarea atât pe identitatea vizuală a brandului, cât și pe cea verbală. 

La baza unui brand este un proces amplu de formare a lui denumit branding. Branding-ul evocă un 

proces de creare și de întreținere a unui brand. Este totalitatea metodelor prin care o organizație sau un produs 

comunică, simbolizează și se diferențiază către audiențele sale. De regulă, acest proces este unul lung și 

necesită efort maxim. Brandingul poate fi definit și ca un proces de afaceri, unul care este planificat, strategic-

concentrat și integrat în întreaga organizație. Brandingul stabilește direcția, viziunea, claritatea scopului, 

sursele inspirației și energia pentru activarea viitorului brand într-un mod puternic, determinant. Însă, atenție, 

chiar și strategia cu cel mai puternic potențial va eșua dacă nu este executată în mod eficient și coerent. 

Strategia de brand nu este construită cu scopul de a se identifica cu o planificare, însă este punctul de plecare 

pentru una. Însă, daca el a fost unul pe așteptările sale, acesta este remunerate cu o percepere pozitivă din parte 

consumatorilor. În așa caz, dacă apar momente imprevizibile care dăunează brand-ului, acestea pot fi iertate și 

justificate. Însă, partea rea, este că momentele rele mereu se întipăresc mai bine decât cele bune. Profesorul 

marketing-ului internațional Philip Kotler mereu zicea că un brand reprezintă „un logo, un simbol sau un 

design, un nume sau combinația lor definind și diferențiind un produs sau o companie” și se remarcă prin 5 

tipuri de semnificații pozitive transmise: atribute, identificatori, cultura, personalitatea, tipul de consumator 

cărui i se adresează. Dincolo de aceste definiții, un brand înseamnă tot ceea ce vrei să comunici consumatorului 

despre produsul sau compania ta. Precum și tot ceea ce consumatorul gândește despre produsul sau compania 

respectivă. 

Branding-ul întruchipează 3 tipuri importante: corporate branding, branding de produs și branding de 

nume. Corporate branding întruchipează un brand care și-a legat numele în mod indisolubil de o serie de 

produse cunoscute și apreciate în toată lumea. Branding de produs presupune construirea încrederii în brand a 
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consumatorului și să identifice percepțiile despre produs cu imaginea brand-ului. Branding-ul de nume se 

bazează pe denumirea sa, iar aceasta trebuie să fie raportată cât mai direct la produsul sau serviciul prestart.  

Cuvântul brand ne înconjoară zi de zi de aceea este bine de știut care sunt acele avantaje în construirea 

brand-ului. În primul rând un brand puternic generează recunoaștere iar acesta la rândul său generează vânzări. 

Prețul produselor poate fi mai mare decât al competitorilor pentru că piața îl cunoaște. Un brand puternic 

generează recomandări puternice – pentru că oamenii se definesc prin alegerile lor și ceea ce poartă, mănâncă, 

conduc etc. sunt alegeri. În a treia instanță intervine legătura între clienți și brand. Brandul creează o legătură 

emoțională cu clienții pentru că, actul de cumpărare este un act emoțional care vine cu multe implicații pe acest 

nivel, a avea o legătură cu clienții îi va face pe ei să se simtă bine în legătură cu alegerea făcută și va elimina 

sau reduce sentimentul de vinovăție asociat cu achiziția. Datorită brandului, produsele respective ușor pot intra 

pe piață. Un brand facilitează intrarea pe alte piețe deoarece prezentarea unui produs cunoscut, pe o piață nouă 

va avea cu totul alt impact decât prezentarea unui oarecare produs oriunde. O piață nouă înseamnă clienți noi, 

recomandări noi, alte grile de preț. În timp ce restul companiilor no-name care activează pe același segment se 

chinuie să o scoată la capăt în momente de impas financiar, brandul tău te va ajuta să treci grațios peste aceste 

momente. Astfel, brand-ul protejează compania în momente de criză. 

Pentru crearea unui brand cu adevărat valoros este necesar de mult efort dar și de a urmări elementele 

primordiale. În primul rând, compania care își începe activitatea sa de branding trebuie să se bazeze pe idea că 

brand-ul este mult mai mult decât un simplu nume. Un brand este reprezentat de nume și de logo și de ceea ce 

reprezintă el în mintea clienților, de cât de puternic asociază clientul acel ceva cu brandul în sine. Astfel, un 

brand are mai multe componente. Primul element sunt identificatorii: nume, logo, culoare, formă – tot ceea ce 

asociază un client cu produsul sau compania respectivă. Un alt element sunt atributele: toate lucrurile la care 

se gândește un client ca răspuns la un identificator de brand. Al treilea element cuprinde asocierile: conexiunile 

între identificatori și atribute – legăturile care se fac în mintea clientului. Astfel, trebuie de înțeles că logo-ul 

este unul din componentele decisive în crearea brand-ului. 

Logo-ul este întruchiparea companiei, reprezintă prima întâlnire a consumatorului cu brand-ul. Acesta 

nu este doar un simbol ce va apărea pe site-ul sau magazinul companiei, este mascota afacerii și ar trebui să 

fie afișat oriunde este menționat numele antreprenorului. Pentru a construi un logo de succes, acesta trebuie să 

fie simplu deoarece un design simplu de logo permite recunoașterea cu ușurință. Imediat după principiul 

simplității se află cel al memorabilității. Un design eficace de logo ar trebui să fie memorabil și acest lucru este 

posibil prin crearea unui logo simplu și potrivit. Un logo eficace ar trebui să treacă testul timpului. Logo-ul 

trebuie să fie „imun la viitor”, ar trebui să fie eficace și peste 10, 20 sau 50 de ani. Dar totodată să reflecte toate 

momentele psihologice (religie, stat, personalitate). De asemenea, un logo perfect ar trebui să fie capabil să 

funcționeze într-o varietate de medii și aplicații. O mare importanță în creare logo-ului o au culorile care 

întruchipează imaginea companiei. Acestea au un grad mare de influență, iată de ce antreprenorii ar trebui să 

prezinte un interes sporit la această etapă. Cel mai des întâlnită este culoarea roșie, care este culoarea pasiunii, 

a intensității și a emoțiilor puternice – ceea ce îl caracterizează pe cumpărătorul impulsiv. Culoarea galbenă 

este folosită pentru a atrage atenția clienților prin mesaje cât mai scurte, la anumite pachete promoționale, 

oferte speciale deoarece, inspiră optimism și bucurie, predispune clientul pentru discuții. Culoarea verde este 

cel mai des utilizată de companiile bio/eco, privind protecția mediului, reciclarea, pariurile, sănătatea și 

frumusețea întrucât, produce încredere în produs, este asociat cu natura, sănătate etc. Și ultima culoare 

importantă este cea violet. Această culoare poate să reprezinte produsele din gama de lux, deoarece inspiră 

sentimente de superioritate, fiind culoarea privilegiului și a eleganței. Lansarea unui noi brand pe piață trebuie 

să fie însoțită de câteva elemente definitorii.  

După ce îți alegi numele de brand, următorul pas pe lista ta este găsirea unui slogan care să sune bine, 

să fie relevant și să atragă atenția consumatorilor. Astfel, sloganul este un cuvânt sau un grup de cuvinte, o 

expresie sau o propoziție care creează imaginea/personalitatea unei firmei. În zilele noastre, însă, în industria 

publicității, slogan-ul a căpătat o altă semnificație, el fiind folosit pentru a arăta consumatorilor care este 

principiul de bază după care o companie își ghidează întreaga activitate. Pentru a înțelege importanța slogan-

ului în crearea brand-ului, enumerăm funcțiile ce ne transmite acesta. Prima funcție este cea de a atrage atenția 

consumatorului datorită atractivității acestuia. Unele sloganuri au rol argumentativ. Astfel, atunci când oamenii 

se întreabă de ce să consume un produs sau un serviciu, sloganul le răspunde la această întrebare prin textul 

sau. Este și cazul celor de la L’Oreal care au ales un mesaj precum: „Pentru că meriți”. Dacă este ales un mesaj 

unic și inspirat, sloganul își va putea exercita funcția de a ajuta la identificarea unei companii. Astfel, de îndată 

ce oamenii vor auzi/citi textul respectiv, aceștia vor ști exact despre ce companie este vorba. Un exemplu în 

acest sens este Nike și sloganul său adoptat încă din 1993: „Just do it” ( doar fă aceasta). Toate marile branduri 

au un slogan care le completează armonios imaginea. De regulă, cei care optează pentru un slogan dau dovadă 

https://www.lorealparisusa.com/about-loreal-paris/because-youre-worth-it.aspx


287 

de creativitate și profesionalism. Iar aceste atribute sunt unele dintre cele mai importante atunci când vine 

vorba de clădirea unui brand de încredere. Acest lucru ne este demonstrat și de Audi care are drept slogan 

mesajul: „Progres prin tehnologie”. Sloganul poate fi o formă succintă a unui mesaj care vine de la o companie 

către potențialii săi consumatori. Un exemplu concret al acestui fapt este Pepsi care ne îndeamnă să îndrăznim 

mai mult: „Dare for more!”(pentru mai mult). Dincolo de a comunica ceva, sloganul are rolul de a transmite 

emoții însă acest lucru nu este o regulă generală. Foarte multe brand-uri aleg varianta unui slogan cu impact 

emoțional puternic. Un exemplu concret este Coca-Cola și al său: „Taste the feeling” sau „Make it real” 

(realizează). 

 Următorul pas important este specificat de poziționarea brand-ului. Poziționarea se construiește în jurul 

beneficiilor, care se pot împărți în trei categorii: beneficii economice (prețuri reduse); beneficii funcționale 

(performanțele unui produs); beneficii emoționale (atmosferă). Pasul trei, este un pas strategic denumit 

„Strategia de Band”. Aici, agentul economic este nevoit să pătrundă pe piață cu întrebarea, care este grupul de 

consumatori căror li se vor adresa serviciile sau produsele respective. Apoi este important de a stabili 

obiectivele de business, cum ar fi, maximizarea profitului. Prin urmare agentul economic este supus acțiunii 

de poziționare a brand-ului, fixând argumente de ce produsul său este mai bun decât altele și de ce 

consumatorul trebuie să aleagă anume acest produs. În ultima instanță, se prevede programarea de tactici și 

acțiuni care vor realiza toate obiectivele propuse. Totuși, există trei moduri esențiale ale strategiei de branding: 

concentrarea sau diversificarea (include unul sau mai multe brand-uri); standardizarea sau adaptarea (include 

brand-uri la nivel global sau adaptarea lor locală/regională); performanța individuală sau în comun pe piață. 

Concentrarea branding-ului se consideră a fi forma de bază a marketingului companiei în care toate eforturile 

sunt concentrate pe o ramură industrială (segment industrial). Se consideră ca fiind un concept esențial, 

deoarece acest tip de strategie oferă posibilitatea de aplicare a strategiei de plasare a brand-ului sau a unui grup 

de brand-uri și în alte ramuri industriale. Drept exemplu, poate servi compania Starbuks care a devenit 

recunoscută pe plan global mai întâi datorită ofertei diversificate de brand-uri de cafea, iar apoi și-a extins 

oferta printr-o gamă variată de prăjituri și torturi. Compania de cosmetice pentru populația masculină, Gillette, 

mai întâi și-a câștigat popularitatea cu lamele de ras, apoi și-a extins oferta prin introducerea altor produse de 

îngrijire personală. Diversificarea branding-ului presupune poziționarea unui brand recunoscut la nivel global, 

într-o singură ramură industrială, cu scopul extinderii spre alte ramuri industriale care nu trebuie în mod 

obligatoriu să aibă ceva în comun cu brand-ul respectiv. Standardizarea branding-ului se referă la performanța 

globală a unui brand și la activitatea de marketing a acestuia, aspecte care realizează uniformitatea strategiei 

pentru toate segmentele de afaceri. Una dintre modalitățile de pătrundere cu succes pe piețe noi prin aplicarea 

acestei strategii este cu ajutorul francizei (o afacere care funcționează prin vânzarea de produse utilizând 

numele brand-ului deja cunoscut al altei companii) – un exemplu tipic este McDonald's. Franciza este un sistem 

de afacere care presupune un contract între francizor și beneficiar, contract prin care francizorul cedează 

beneficiarului dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în 

scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei 

francize implică plată unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regula sub forma 

unui procent din cifra de afaceri. 

În momentul când partea teoretică este finisată, iar produsul este deja lansat important, este de a 

comunica societății despre produsul sau serviciul companiei. Acest pas include mai multe metode de a atrage 

consumatorul și a-l face interesat de produsele noi. Una din metodele de comunicare a produsului este 

publicitatea. Este una din cele mai răspândite forme și destul de eficientă. Aici este libera alegere: radio; 

televiziunea; presa, banner-ele etc. Analizând situația actuală, putem spune că cea mai eficientă este 

publicitatea pe internet. Datorită faptului că majoritatea populației globului pământesc accesează zi de zi site-

urile online și petrec o mare parte din timpul său, această formă este perfectă. Sponsorizările la fel sunt o 

modalitatea bună de a comunica societății despre viitorul brand. Orice eveniment organizat de companie sau 

de altele este un prilej de a comunica despre sine și de a face potențialii clienți de a deveni clienți efectivi. O 

altă formă de a face ca brand-ul să fie perceput pozitiv este metoda de promovare a vânzărilor. Orice formă de 

promovare este binevenită: 1+1=3; scăderea temporară a prețurilor; organizarea loteriilor; oferta unei încercări 

gratuite etc. Toate acestea sunt niște modalități perfecte pentru a provoca prima cumpărătură, cucerirea de noi 

cumpărători sau chiar a provoca o atitudine favorabilă produsului. De asemenea, este important de atras atenția 

la forța de vânzare ce se compune din personalul de birou, vânzători și  tehnicieni comerciali,  care primesc 

clienții în localurile întreprinderii, așa numiții tele-vânzătorii. Aceasta forță de vânzare interna, în viitor, va 

avea un rol din ce în ce mai important. Noi tehnici ale telecomunicațiilor permit dezvoltarea fără precedent a 

vânzării la distanță (tele-vânzarea) fără să mai fie necesară vizita costisitoare a vânzătorului la clienții săi. 

Rolul vânzătorilor nu se limitează numai la actul de vânzare propriu-zis, ci trebuie să îndeplinească numeroase 
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sarcini cum sunt: prospectarea, care constă în căutarea de noi clienți și analiza problemelor lor pentru a le 

propune produse care să răspundă unor nevoi reale;  transmiterea, către clienți, de informații despre produse 

și despre întreprindere; vânzarea, care constă în luarea contactului cu clientul, prezentarea avantajelor unui 

produs, efectuarea unei demonstrații, răspunsul la eventualele obiecții și înregistrarea comenzii; colectarea de 

informații asupra clienților și concurenților, notarea sugestiilor din partea utilizatorilor, pe care vânzătorii le 

comunică întreprinderii; oferirea de servicii, cum ar fi: sfaturi privind gestiunea, servicii după vânzare, 

aranjarea produselor în mobilierul de vânzare (merchandising) sau publicitate la locul de vânzare. Obiectivele 

forței de vânzare sunt cuprinse de fapt în politica comercială a întreprinderii și se refera la: cifra de afaceri, 

profit, cotă de piață, clienți noi, nivel de servire a clienților, notorietate etc. Ele pot fi repartizate în timp și 

spațiu, ca și pe fiecare vânzător în parte. 

În momentul când organizația încearcă să comunice societății despre produsul sau serviciul respectiv, 

acesta are nevoie să includă cele 7 caracteristici esențiale despre brand. În primul rând, se comunică despre 

misiune: motivul pentru care există organizația. Apoi apare viziunea: ceea ce întreprindere dorește să devină 

și felul în care îi inspiră pe oameni. Al treilea lucru este reprezentat de valori: lucrurile în care crede organizația 

și cum crede ea că ar trebui oamenii să se poarte. De asemenea importă esența brandului: ADN-ul brandului, 

ceea ce există în fiecare produs sau serviciu creat de organizație. Angajamentul: unul sau două lucruri foarte 

importante pe care organizația le promite și le respectă față de public. Cel mai des angajamentul are forma 

următoare „Doar [numele brandului] oferă [unul sau două beneficii) celor (publicul căruia brandul se 

adresează)”. Personalitatea brandului: descrie brandul ca și cum ar fi o persoană. În cel din urmă se include  

arhetipul: cum anume este brandul un exemplu pentru societate. 

Concluzionând putem spune că branding-ul este un proces complex de cercetare, examinare și 

implementare a tuturor elemente de mai sus cu scopul de a crea un brand durabil și eficient. Brand-ul este mult 

mai mult decât forma ce reprezintă întreprinderea, este însăși compania. Acest logo simplu creează succesul 

întreprinderii prin conexiunea sa cu acei clienți ce devin parte a întreprinderii.  Loialitatea fata de brand este o 

dovadă că preferințele consumatorului nu sunt întotdeauna determinate de cel mai mic preț. Brand-urile reduc 

competiția bazată pe prețuri și scad elasticitatea prețului, ceea ce înseamnă că brand-urile vor cere și vor primi 

prețuri mai mari pentru unicitatea lor, pentru acele beneficii intangibile ce nu pot fi repetate de către un alt 

produs. Protejat de către legea mărcii de comerț, un brand este un mini-monopol legal.  

 

Bibliografie:  
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Abstract: Eficiența activității antreprenoriale în mare parte este determinată de calitatea gestionării activelor 

circulante. Managerii sunt stimulați să descopere noi resurse și mobilități în a gestiona activitatea întreprinderilor pentru 

a evita cît mai mult posibil situațiile de regres. Reținerea mijloacelor bănești prea mult sub formă de stocuri și creanțe 

reduce din lichiditățile întreprinderii atât de necesare pentru finanțarea noilor cicluri operaționale. Scopul cercetării 

este de a reflecta semnificația activelor circulante în activitatea întreprinderilor, metodele de analiză a eficienței utilizării 

lor și care sunt mecanizmele de îmbunătățire a gestionării activelor circulante. Pentru exemplificare au fost utilizate 

datele de la întreprinderea ÎM „Vinăria Bostavan” SRL. 

Cuvinte cheie:  active circulante, stocuri, producție în curs de execuție, creanțe, investiții pe termen scurt, numărul 

de rotații a activelor circulante , ciclul operațional, durata ciclului operațional.  

 

 

1. Semnificația activelor circulante în activitatea întreprinderilor 

Activele circulante reprezintă activele ce cuprind valorile economice sub forma stocurilor de mărfuri și 

materiale,  producție în curs de execuție, investiții financiare, creanțe,  numerarul și alte elemente de numerar.  

Acestea fac parte din activele întreprinderii, și caracterizează, prin ciclu economic de exploatare,  

transformându-se permanent și impunându-și  o singură dată valoarea integrală și forma lor funcțională asupra 

producției. 

Conform companiei de evaluări EVAL: Activele curente reprezintă active care nu sunt deținute pentru 

a fi utilizate pe o baza continuă în activitățile unei entități. Exemple  sunt: stocuri, creanțe, investiții pe termen 

scurt, disponibilul în banca și numerar. Deși, in mod normal, proprietatea imobiliara face parte din activele 

imobilizate, în anumite circumstanțe, poate fi inclusă și în activele curente. De exemplu, terenul sau 

proprietatea imobiliara construita si deținuta in stoc pentru vânzare. [3] 

Indicatorii transformării activelor circulante dintr-o fază în alta este ieșirea acestora din forma lor 

funcțională și schimbarea în altă formă. Astfel, întreprinderile  cu fază mare de aprovizionare, activele curente 

ce sunt sub formă de mijloace bănești, iau forma stocurilor de mărfuri și materiale. În faza de producție 

mărfurile și materialele devin semifabricate și produse finite. La etapa de livrare și desfacere a stocurilor, 

clienții preiau stocurile de produse finite și semifabricate, astfel formându-se creanțele, care la rândul lor sunt 

decontate și se transformă iarăși în mijloace bănești. 

Indicatorii particulari rotației activelor curente semnalează trecerea activelor curente prin faze de 

circulație a acestora care formează ciclul operațional. Astfel cu cât perioada de rotație a acestora este mai mică 

cu atât mai repede se încheie ciclul operațional. În rezultat nivelul stocurilor se micțorează, creând astfel un 

proces de producție neîntrerupt, accelerând rotația activelor. 

 Rata activelor circulante în total patrimoniu este recomandată de a fi de 25-30%, însă specificul ramurii 

și a întreprinderilor poate dicta raportul active circulante și activele imobilizate, tipic fiind cazul când activele 

sunt blocate în procesul de producție. 

Pe lânga înghețarea mijloacelor bănești, valoarea neargument de mare a activelor circulante atrage după 

sine și alte efecte negative, cum ar fi creșterea costurilor legate cu păstrarea și asigurarea stocurilor de materiale 

și produse finite, dobânzi bancare pentru credite și împrumuturi de scurtă durată, creșterea penalităților și 

amenzilor pentru datoriile față de furnizori. Aceste situații pot condiționa stoparea procesului de producție din 

cauza lipsei surselor financiare, reducerea cantității de producție, învechirea, deteriorarea și pierderea 

stocurilor, reducerea profitului și rentabilității, insolvabilitate față de creditori, cum ar fi salariații, furnizorii și 

statul, declanșarea unei situații de faliment. 

 

2. Analiza utilizării activelor circulante la ÎM „Vinăria Bostavan” SRL 

Indicatorii de măsurare a eficienței utilizării activelor circulante sunt: [5] 

i) Înzestrarea vânzărilor cu active circulante, lei.   

Î𝑛𝑧𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑛 𝑣î𝑛𝑧ă𝑟𝑖 𝑐𝑢𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 . =
𝑉𝑎𝑙. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡. 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖
 

ii) Viteza de rotație a activelor circulante, ori. 
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𝑉𝑖𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎ț𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 . =
𝑉𝑒𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑣â𝑛𝑧ă𝑟𝑖

𝑉𝑎𝑙. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒 𝑎 𝑎𝑐𝑡. 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

iii) Durata unei rotații sau a ciclului operațional, zile. 

 

 
 

În exemplul propus este analizată întreprinderea ÎM „Vinăria Bostavan” SRL. 

 
Figura 1.  Dinamica ratei activelor circulante în patrimoniu 

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor finaciare ÎM „Vinăria Bostavan” SRL. [6] 

 

Ponderea activelor circulante în total patrimoniu indică o dinamică de creștere, aceasta nu se încadrează 

în strucutra optimală de 25-30%.  Creșterea activelor este benefică dacă și indicatorii rezultativi sunt în 

creștere. Conform datelor din tabelul 1, activele circulante cresc mai intens decât venitul din vânzări, situație 

apreciată nefavorabil. Și creșterea ratei activelor circulante în patrimoniu este un factor negativ deoarece 

aceasta depășeșe raportul active circulante și activele imobilizate recomandat. Pentru întreprinderile de 

vinificație, însă, aceasta ține de specificul ramurii, care depinde de fluxul tehnologic foarte îndelungat.  

 

Tabelul 1.  Dinamica activelor circulante și a eficienței utilizării lor. 

 Indicatori U. m. 

Perioada analizată 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Venit din vânzări lei 219 972 863 248 823 412 272 775 156 

rirmul  de creștere   % 100 113 124 

2 

 

Active circulante, inclusiv: lei 193 339 824 264 993 862 280 693 403 

rirmul  de creștere   % 100 137 145 

2.1. 

 

Stoc de materiale lei 30 976 507 44 759 339 47 061 056 

rirmul  de creștere   % 100 144 152 

2.2. 

Produs în curs de execuție  lei 64 593 984 93 883 933 131 618 995 

rirmul  de creștere   % 100 145 204 

2.3. 

Ctreanțe lei 80 138 149 97 952 092 91 890 626 

rirmul  de creștere   % 100 122 115 

3 

 

Dotarea vânzărilor cu active 

circulante lei 0,9 1,1 1,0 

rirmul  de creștere   % 100 121 117 

4 

 

Viteza de rotație a activelor 

circulante  ori 1,1 0,9 1 

rirmul  de creștere   % 100 83 85 

5 

 

Durata unui ciclu operațional,  

inclusiv: zile 316,41 383,40 370,45 

rirmul  de creștere   % 100 121 117 

Ряд1; 2015; 
0,62

Ряд1; 2016; 
0,65

Ряд1; 2017; 
0,70

Ряд1; 2018; 
0,67

y = 0,0195x + 0,6131
R² = 0,5553
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1 2 3 4 5 6 

5.1. 

 

Stocarea materialelor    zile 80 106 75 

rirmul  de creștere   % 100 128 123 

5.2. 

 

Producție în curs de execuție și 

stocarea producției finite zile 106 136 174 

rirmul  de creștere   % 100 128 164 

5.3. 

Rotația creanțelor zile 131 142 121 

rirmul  de creștere   % 100 108 92 

      

Sursa: Elaborat de autor în baza situațiilor finaciare ÎM „Vinăria Bostavan” SRL. [6] 

 

Din punct de vedere a extinderii activității întreprinderii, creșterea producției în curs de execuție este un 

moment destul de apreciat. Acesta, însă, are un punct nefavorabil deoarece presupune blocarea mijoacelor 

bănești în producția neterminată. Situația se datorează ciclului tehnologic de maturare a vinului care variază 

de la jumătate de an la 1 an. 

O altă problemă este valoarea creanțelor, care este mare și care au o pondere în total active de 41% în 

anul 2016, 37% în anul 2017 și 33% în 2018. Este îmbucurător faptul că acestea au tendință de scădere. Ceea 

ce ține de rotația creanțelor, acestea variază de la 142 de zile la 121 de zile, înregistrând o tendință relatvă de 

descreștere în dinamică, fiind un moment apreciat pozitiv. 

Dotarea vânzărilor cu active circulante indică în mediu 1 leu, astfel activele circulante  participă destul 

de mult in venitul din vânzări. Situația se datorează în mare parte producției în curs de execuție cât și duratei 

îndelungate de recuperare a creanțelor. Un alt indicator al eficienței utilizării activelor este viteza de rotație, 

care arată schimbările intervenite în activitatea întreprinderii și anume de câte ori activele circulante sunt puse 

în circulație pe parcursul perioadei analizate pentru a obține venitul din vânzări respectiv. În cazul ÎM „Vinăria 

Bostavan” SRL constatăm că este o viteză lentă de rotație a activelor circulante. În mediu pe parcursul unui an 

se reușește de efectuat doar un singur ciclu operațional. 

Astfel, durata ciclului operațional atinge o perioadă medie de 356 de zile și are tendință de ușoară 

creștere cu 21% în anul 2017 și 17% în anul 2018, în comparație cu anul 2016. Aceasta se apreciază negativ 

deoarece creșterea micșorează viteza de rotație a activelor circulante, scăzând astfel și numărul de rotații a 

activelor circulante. 

Se apreciază pozitiv reducerea duratei de stocare a materialelor, care are predispoziția de ușoară scădere 

în dinamică, aceasta variind între 106 și 75 zile.  

 

3. Sugestii pentru o bună gestionare a activelor circulante. 

Pentru gestionarea eficientă a activelor circulante, este necesar ca valoarea lor să fie cât mai mică posibil, 

dar în același timp suficientă, pentru a asigura un ciclu de producere neîntrerupt și de calitate. Rezervele de 

optimizare a activelor circulante relevă din analiza duratei fiecărei faze ale ciclului operațional.  

Stocarea materialelor: Pentru îmbunătățirea activității depozitelor de materiale  este nevoie ca fiecare 

material să fie păstrat conform cerințelor specifice de păstrare, aprovizionarea să aibă loc continuu, în 

dependență de un program stabilit de către secția de producere ținându-se cont de evidența operativ-analitică, 

unde se înscrie cantitatea de material  recepționat și furnizat în producție, având drept scop de control a miscării 

și prezenței materialelor in depozite. În cazul când un material are un sold mare, iar in decursul perioadei de 

gestiune nu a avut utilizare destul de mare a cantității acestuia, acesta poate fi inclus în grupa materialelor ce 

au o mișcare lentă. Astfel rezultă că activele curente sunt pe o perioadă îndelungată blocate în stocuri de 

materiale ce condiționează încetinirea rotației acestora. Pentru eficientizarea gestionării stocurilor de materiale 

trebuie de adoptat o politică de aprovizionare bazată pe stocuri normate sau "exact la timp", chiar dacă inițial 

va fi necesar de depus efort pentru disciplinarea furnizorilor. 

Procesul de producție: Cu cât procesul de producție este mai lung cu atât mai mult activele circulante 

se vor reține sub formă de producție în curs de  execuție. Procesul de gestiune operativă a producției poate fi 

îmbunătățit în coordonare cu programul fabricării, cu toate acesta trebuie să se facă legătură si cu graficul 

desfacerii producției. Supravegherea procesului de producție constă în elaborarea măsurilor de prevenire și 

lichidare a devierilor de la programele aprobate, care apar în timpul executării lor. Pentru gestionarea activității 

procesului de producție se recomandă punerea în practică a controlului sistematic asupra lucrărilor, remedierea 

desincronizării în procesul de producție și reglarea activității lucrătorilor. Coordonarea activității secțiilor de 

producție garantează continuitate programului de producție, fabricarea producției de calitate înaltă și sporirea 

productivității.  
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O influență semnificativă asupra reducerii duratei procesului de producție o are implementarea 

inovațiilor de diferită natură: conceperea și proiectarea produselor, proiectarea secțiilor tehnologice, selectarea 

materiei prime și materialelor, alegerea utilajului și tehnologiei, metodele de organizare și motivare a muncii 

etc.  

Stocarea produselor finite: Pentru îmbunătățirea activității de stocare a produselor finite este nevoie 

de a utiliza un sistem a evidenței analitice de monitorizare operativ și eficient, care să urmărească în orice 

moment starea procesului de stocare. Aplicarea unor metode de urmărire și control ar permite menținerea 

stocului în anumite limite și ar preveni imobilizările. O altă metodă recomandabilă pentru reducerea stocurilor 

de produse finite este politica comercială a întreprinderii. În acest scop este recomandabil de a fabrica producția 

în baza comenzilor solicitate de clienți. Astfel producția finită nu va fi depozitată în stoc dar imediat va fi 

livrată clientului.   

Încasarea creanțelor: Procesul de recuperare a creanțelor ar putea deveni mai eficient dacă procedurile 

de colectare vor fi mai minuțios monitorizare și supuse unui control mai riguros. Pentru un circuit economic 

mai rapid, cel mai eficient ar fi revizuirea și restructurarea politicii de recuperare a banilor din plata clienților, 

prin achitarea prealabilă sau acordarea reducerii de prețuri. Condițiile de desfacere necesită o reformă, astfel 

să fie executată o livrare uniformă a volumelor ieșite, și în rezultat o încasare cât mai rapid posibil contravalorii 

acestora. 

 

Concluzie 

În concluzie se poate de afirmat că gestiunea activelor circulante din cadrul întreprinderii ÎM „Vinăria 

Bostavan” SRL nu este cea mai eficientă deoarece aceasta este condiționată in mare parte de specificul ramurii 

care își impune amprenta asupra activității întreprinderii. Un punct ce poare fi revizuit este politica de 

recuperare a creanțelor, deoarece durata de rotație este prea mare aceasta stagnează mijloacele bănești în 

conturile clienților, reducând acțiunea de manevrare a activelor. 
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Abstract: succesul în orice domeniu de activitate social-economică poate fi asigurat numai prin folosirea rațională 

și eficientă a resurselor umane. În acest context este extrem de important ca toate activitățile din acest domeniu să se 

desfășoare într-un mod cât mai profesionist, pentru atingerea obiectivelor și în consens cu misiunea întreprinderii.  

Cuvinte-cheie: funcțiune de personal, întreprindere, organigrama, departament de resurse umane, organizare 

structurală, nivel ierarhic, post, compartiment. 

 

 

Introducere 

Organizarea structurală reprezintă cea mai cunoscută formă a organizării, beneficiind totodată și de cel 

mai ridicat nivel de formalizare a proceselor și relațiilor de management. Având în vedere nivelul sporit de 

rugozitate, o tendință modernă a managementului este aceea de orientare cu precădere către structurarea 

activităților având la bază organizarea procesuală care, prezintă avantajul unei flexibilități mult mai ridicate. 

Organizarea structurală presupune proiectarea tuturor compartimentelor dintr-o organizație, definirea 

posturilor aflate în structura acestora, precum și reglamentarea relațiilor organizatorice stabilite între ele. 

O primă componentă a organizării structurale este compartimentul, care în mod uzual se mai poate regăsi 

și sub denumirea de: Departament, Serviciu, Birou, Atelier, Secție, Direcție, Oficiu, Sector etc. 

Compartimentul reprezintă entitatea organizatorică formată din mai multe posturi de lucru subordonate 

aceluiași post de conducere. 

Structura organizatorică reprezintă modalitatea de reprezentare formală a organizării structurale, 

respectiv descrierea formală a tuturor posturilor și compartimentelor. Pricipalul document de formalizare a 

structurii organizatorice este organigrama (figura 1), care constă în reprezentarea grafică a structurii de 

management, precum și a compartimentelor funcționale din cadrul organizației. 

Strâns legat de organizarea structurală se afla un alt concept, care deține un rol deosebit de important în 

alegerea tipului de structură organizatorică și implicit a metodelor și tehnicilor de management aplicabile, 

respectiv cel de nivel ierarhic.  

Ca urmare structura organizatorica a unei întreprinderi este definita printr-un set de compartimente ce 

grupeaza posturi de munca și printr-o retea de legături de comandă și raportare între aceste elemente. Structura 

organizațională în ansamblul său reprezintă un factor major în obținerea performanței de către o întreprindere. 

Experiența a demonstrat că o structura corectă constituie substanțial la atingerea obiectivelor chiar dacă nu 

poate salva integral întreprinderea, iar o structura neadecvată conduce la scăderea performanțelor. 
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Figura 1. Organigrama de conducere 

 

 



294 

1. Modalități de organizare a funcțiunii de personal  

Pentru realizarea domeniului principal de activitate orice întreprindere implică intreg personalul să 

desfașoare procese complexe de muncă și să utilizeze rațional celelalte resurse disponibile. Rezultă că, la 

nivelul ansamblului întreprinderii se poate stabili o corespondență între obiectivele generale ale acesteia și 

procesele complexe de muncă necesare pentru atingerea acestor obiective generale. Prin urmare, procesele 

complexe de munca se divizează în componente din ce în ce mai simple.  

Ansamblul proceselor de muncă omogene, asemănătoare sau complementare, care se desfășoară pentru 

realizarea aceluiași sau acelorași obiective sunt grupate în funcțiune. Ca urmare în cadrul întreprinderilor mari 

și mijlocii, sunt individualizate 5 functiuni principale: cercetare – dezvoltare, producție, comercială, financiar 

– contabilă, personal chiar daca nivelul de dezvoltare al acestora diferă de la o firma la alta în functie de 

specificul fiecăreia. Fiecare funcțiune se divide în mai multe activități. 

Misiunea de bază a funcțiunii de personal este de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale 

întreprinderii prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane, ceea ce ar 

cuprinde un set de activități caracteristice și anume: 

1) Planificarea resurselor umane. 

2) Asistența informațională și metodologică în domeniul managementului resurselor umane. 

3) Selectarea si recrutarea resurselor umane. 

4) Gestiunea sistemului managementului de performanta a resurselor umane: 

a. Evaluarea performantelor personalului; 

b. Elaborarea sistemului de motivare al personalului; 

5) Instruirea și dezvoltarea personalului. 

6) Evidența datelor și documentelor cu privire la personal.  

În cele ce urmează se va acorda atenție modului de organizare a compartimentului structural responsabil 

de gestiunea resurselor umane, înregistrat în întreprinderile din Republica Moldova, ceea ce permite stabilirea 

statutului funcțiunii de personal în cadrul întreprinderii. Cercetările realizate au permis evidențierea mai multor 

modalități de organizare a funcțiunii de personal: 

1) Funcțiunea de personal, este la același nivel cu celelalte funcțiuni ale întreprinderii (Fig. 2). 
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 Figura 2. Modalitatea Nr.1 de organizare a funcțiunii de personal 

                                                                                                                                                                                                                   

Funcțiunea de personal, reprezentată în figură 2, este la același nivel cu celelalte funcțiuni ale 

întreprinderii, ceea ce denota faptul că reserselor umane este acordată o atenție sporită, iar funcțiunea de 

personal deține un statut important în organigrama întreprinderii. 
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Figura 3. Modalitatea Nr.2 de organizare a funcțiunii de personal 
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2) Funcțiunea de personal reperezentată în figură 3 este situată la nivelul ierarhic 3, ceea ce denotă faptul că 

managerul întreprinderii are o atitudine față de funcțiunea de personal ca o sursă care poate fi ușor 

înlocuită. 
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Figura 4. Modalitatea Nr.3 de organizare a funcțiunii de personal 

                                                               

3)   În cazul dat, figura 4, funcțiunea de personal este supusă direct directorului, astfel statutul ei fiind unul 

destul de înalt dar funcțiunea de personal nu este dezvolvată corespunzător. 
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Figura 5. Modalitatea Nr.4 de organizare a funcțiunii de personal 

 

4) Funcțiunea de personal, reprezentată în figura 5, nu este evidentă în structura organizatorică, iar 

activitățile de personal sunt ținute în cadrul întreprinderii, aceasta fiind cumulată de către contabilul 

întreprinderii, astfel eficacitatea și eficiența activității de personal este foarte redusă, deoarece contabilul 

nu-și dezvoltă competențele pe domeniul managementului resurselor umane. 

Evident că modalitățile prezentate de organizare a funcțiunii de personal variază în funcție de: 

 Domeniul de activitate a întreprinderii; 

 Mărimea întreprinderii; 

 Intelegența managementului întreprinderii în conștientizarea rolului resurselor umane. 

Cu cât întreprinderea crește și să dezvoltă în aceași proporție se dezvoltă și funcțiunea de personal. Însă 

atribuțiile de bază ale funcțiunii de personal includ:  

1. În domeniul planificarii Resurselor Umane  

 participă la proiectarea structurii organizatorice a întreprinderii și a subdiviziunilor structurale 

 participă la evaluarea necesarului de personal pe număr de persoane și unități în conformitate cu 

structura organizatională 

 getioneaza elaborarea Statelor de Personal și a Bugetului de Personal 

2. În domeniul acordării asistenței informaționale și metodologice în domeniu managementului resurselor 

umane: 

 acordă asistență informațională și metodologică  în aplicarea procedurilor de personal și a 

prevederilor cadrului normativ în:  

 inițiază, coordoneaza și aprobă elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a 

subdiviziunilor structurale ale întreprinderii;   

 inițiază, coordonează și aprobă elaborarea/revizuirea și aprobarea fișelor de post pentru toate 

categoriile de personal din cadrul întreprinderii;  

 completează statele de personal în corespundere cu direcțiile strategice; 

 proiectează/reproiectează posturile în cadrul structurii organizatorice, coordonează 

elaborarea/actualizarea fișelor de post pentru diferite categorii de personal și vizarea acestora. 

3. În domeniul Recrutării și Selectării Resurselor Umane 

 Organizează întreg ciclul de recrutare de personal, începând cu, comunciarea pe platformele 
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specializate de recrutare a pozițiilor vacante 

 Organizeaza acțiuni de intervievere și evaluare a candidaților 

 Oferă Managementului întreprinderii candidații selectați spre aprobare 

 Elaborează Oferta de Muncă pentru candidații acceptați 

4. În domeniul Gestiunii sistemului de performanță al Resurselor Umane 

 Elaboreaza procedura de evaluare a performanțelor a angajaților, a fișierelor de evaluare și a 

criteriilor de evaluare ale angajaților 

 Elaborează sistemul de Motivare al Personalului prin întocmirea Regulamentelor de salarizare 

pentru diferite categorii de personal 

5. În domeniul instruirii și dezvoltării personalului 

 Analizează necesitatea de instruire al personalului pe domenii de activitate 

 Planifică acțiunile de instruire 

 Execută instruirea personalului 

 Evaluiaza eficiența instruirii personalului 

6. În domeniul evaluării perfomanței Personalului 

 Stabilește criteriile și Fișele de Evaluare 

 Organizează Evaluarea periodică (evaluarea de încadrare) și evaluarea anuală. 

7. Evidența datelor și documentelor cu privire la personal.  

 ține evidența personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, 

modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, instruirea, evaluarea 

personalului și la alte proceduri de personal; completează carnetele de muncă; întocmește și 

actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din 

organizație; ține evidența tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează și 

gestionează legitimațiile de serviciu; ține evidența persoanelor supuse serviciului militar; 

eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor 

personale; 

 efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal, formulează și 

prezintă conducerii întreprinderii propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate; 

 acumulează, analizează și generalizează informația cu privire la personal, întocmește și prezintă 

managementului întreprinderii rapoarte informative; 

 pregătește și predă în arhivă materiale ce țin de activitatea subdiviziunii resurse umane.  

 

Concluzii 

În cadrul unor schimbări profunde ale epocii noastre ce țin de introducerea și utilizarea unor noi metode, 

principii și tehnologii, însoțite de noi forme de organizare a muncii, factorul uman a devenit un factor prețios 

și strategic pentru orice organizație. Importanța ființei umane în conducerea cu succes a unei afaceri e cea care 

face din managementul resurselor umane, un set de competențe, deprinderi și atitudini esențiale pentru toți 

managerii. 

Deși activitatea de management a resurselor umane nu este nouă, până în prezent, în întreprinderile din 

Republica Moldova nu s-a acordat importanță acestei probleme, decât în mod tangențial. Această situație este 

cauzată atât de lipsa cunoștințelor și experienței manageriale în acest domeniu, cât și de mentalitățile ce mai 

persistă din perioada sistemului economic de comandă. Managementul resurselor umane în cadrul 

întreprinderilor din Republica Moldova este preocuparea departamentului de personal / resurse umane, sau 

secției cadre. Actualmente, secțiile de personal din majoritatea întreprinderilor nu joacă un rol important în 

cadrul întreprinderii. 
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Abstract: Întreprinderea, producând, comercializând produse și servicii pentru satisfacerea nevoilor individuale 

sau  colective, reprezintă factorul ce determină dezvoltarea economiei în societate.Oricare ar fi condițiile de activitate a 

întreprinderii ea este obligată să ofere informație contabilă tuturor utilizatorilor externi și interni. Instrumentul folosit 

de întreprindere, prin intermediul căruia entitatea informează mediul despre toate acțiunile sale, despre starea sa actuală 

este contabilitatea. Deci, activitatea economică este indispensabilă de contabilitate și din această pespectivă cunoașterea 

bazelor contabilității devine o necesitate primordială pentru fiecare persoană implicată în acest proces. În continuare 

vom examina o particularitate caracteristică ’’artei de a ține socoteli’’. 

Cuvinte-cheie: operație economică, bilanț, activ, pasiv, modificări de structură, modificări de volum. 

 

 
Introducere 

Contabilitatea reprezintă unica formă de evidență ecomomică (formele generale de evidență economică 

sunt:evidența operațională, statistica și contabilitatea) care este în stare să reflecte, în ansamblu, întreaga 

activitate economică a unei entități. De aici se poate determina scopul de studiu a contabilității- reflectarea 

valorică a patrimoniului entității, precum și mișcarea, modificarea lui ca urmare a operațiilor economice ce 

generează costuri, cheltuieli, venituri în vederea obținerii rezultatelor financiare într-o perioadă de gestiune. 

Multe secole la rând informația contabilă a servit la cunoașterea existențelor patrimoniale, a realizat 

gestiunea elementelor patrimoniului și a format baza pentru adoptarea deciziei. 

Odată cu dezvoltarea economică, creșterea volumului de informații  rolul contabilității s-a majorat 

proporțional, iar bilanțul contabil-o metodă specifică a contabilității, a devenit un instrument eficient pentru 

generalizarea, sistematizarea, analizarea informației economice. Menționez că denumirea de bilanț î-și are 

etimologia de la cuvintele latine ”bi” și ”lanx”, care în traducere însemnă balanța cu două talere egale. 

Important este că acest procedeu este bazat pe principiul dublei reprezentări, astfel activitatea economică a 

entității este analizată din două părți de vedere:bunurile economice posedate și sursele lor de proveniență. 

Activele reprezintă resursele economice pe care entitatea le poate identifica și controla, ce provin din 

faptele economice realizate, din urma cărora se așteaptă obținerea unor beneficii economice. Conținutul 

activelor se determină folosind două criterii primordiale: gradul de lichiditate și modul de valorificare a 

bunurilor. Elementele active sunt grupate în două clase de activ: active imobilizate și active circulante. 

Pasivele nu-și schimbă independent structura și volumul, aceste schimbări fiind condiționate de 

mișcările și transformările elementelor active. Conținutul pasivelor este delimitat în funcție de gradul de 

apartenență în surse proprii-clasa a treia din bilanț-capital propriu și surse împrumutate-datorii și în funcție de 

gradul de exigibilitate (termenul de scadență aunei datorii). 

Zilnic, în oricare entitate au loc o multitudine de operații economice. Particularitatea cea mai interesantă 

este că oricare ar fi operația economico-financiară, echilibrul păstrat dintre active și pasive este prezent în orice 

caz când sunt evitate erorile de înregistrare a datelor operațiilor, de analizare a acestora și alte tipuri de erori. 

Luând în considerație legitatea egalității activelor și pasivelor se determină ecuația generală a 

patrimoniului: 

                                                         A=P, Active=Pasive 

Prin urmare, în continuare vom determina din ce cauze are loc acest fenomen. 

Permanentele operații economice din procesul activității economice modifică structura, volumul cât a 

activelor, atât și a pasivelor. 

În general deosebim două categorii de modificări generale de operațiile economice: modificările ce 

intervin numai în structura activelor sau a  pasivelor, fără nici o influiență asupra celui de vis-a-vis și asupra 

totalului bilanțului contabil și modificări care țin atât de structură, cât și de volumul activului, pasivului. Fiecare 

categorie se subdivizează în câte 2 tipuri de operații economice: 

Operații economice în urma cărora se produc modificări în activul bilanțului contabil fără de a atinge 

pasivul. 

Un exemplu ce poate fi atribuit acestui caz este menționat în continuare. 
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Administrația unei întreprideri decide  alocarea a unei sume de  121 000 lei  pentru a investi în capitalul 

statutar al unei întreprinderi cu un potențial bun de dezvoltare, pe un termen de 2 ani, în parte neafiliată. 

În cazul acestei operații se debitează  contul 141 -Investiții financiare pe termen lung în părți 

neafiliate(0+121 000)  și instantaneu are loc creditarea contului 242 - Contul curent în monedă 

națională(346 000-121 000). Notând prin I valoarea numerică a investiției făcute, ecuația modificării bilanțiere 

are forma: 

A+I-I=P  

În bilanț această mișcare poate fi reflectată în următorul mod: 

 

Tabelul 1. Bilanțul contabil la începutul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 799 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

0 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

204 000 

Contul curent în monedă națională 346 000 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 026 000 Total 1 026 000 

 

 

Tabelul 2. Bilanțul contabil la sfârșitul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 799 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

121 000 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

204 000 

Contul curent în monedă națională 225 000 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 026 000 Total 1 026 000 

 

Astfel, conform operațiunii efectuate are loc micșorarea în contul curent în monedă națională și 

concomitent majorarea investițiilor pe termen lung. Este evident că  rezultatul final al operațiunii a devenit 

echilibrul pasivelor și activelor, totalurile lor nefiind modificate.                                                                                                     

Operații economice în urma cărora se produc modificări în pasivul bilanțului contabil fără de a atinge 

activul. 

O entitate a decis de a mări capitalul social în sumă de 204 000 lei, utilizând resursele financiare a 

profitului nerepartizat al anilor precedenți. 

În același timp are loc debitarea contului 311- Capital social(799 000+204 000) și creditarea contului 

332- Profit nerepartizat(pierderea neacoperită) al anilor precedenți cu 204 000 lei. 

Însemnând prin N suma debitată și creditată în conturi, modificarea bilanțieră poate fi reprezentată în 

următorul mod: 

                                                              A=P+N-N 

În bilanț această mișcare este prezentată în următorul mod: Profit nerepartizat(pierderea netă) al anilor 

precedenți 

Tabelul 3. Bilanțul contabil la începutul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 799 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

121 000 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

204 000 

Contul curent în monedă națională 225 000 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 026 000 Total 1 026 000 
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Tabelul 4. Bilanțul contabil la sfârșitul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 1 003 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

121 000 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

0 

Contul curent în monedă națională 225 000 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 026 000 Total 1 026 000 

 

Deci, în urma majorării capitalului social utilizând resursele financiare din profitul nerepartizat al anilor 

precedenți este evident că  rezultatul final al operațiunii a devenit echilibrul pasivelor și activelor.  

Operații economice ce intervin prin majorarea atât a activului cât și a pasivului bilanțului, totalul 

activului și pasivului crescând cu suma respectivă, egalitatea bilanțieră menținându-se. 

O entitate, în luna iunie 201X, a importat materii prime necesare producției în valoare de 10 000 dolari 

SUA cu achitarea ulterioară. Cursul oficial al leului moldovenesc la timpul întocmirii declarației vamale a fost 

11,5520 lei/dolar SUA.    

Deci, are loc debitarea contului 211-Materiale și se creditează contul 521- Datorii comerciale curente 

cu aceeași sumă de 115 520 lei(10 000 dolari SUA x 11,5520 lei/dolar SUA).               

Notând prin N cantitatea valorică implicată în această operațiune ecuația modificării bilanțiere ia 

următoarea formă: 

                                                              A+N=P+N 

 

Tabelul 5. Bilanțul contabil la începutul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 1 003 000 

Investiții financiare pe termen 

lung în părți neafiliate 

121 000 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

0 

Materiale 0 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Contul curent în monedă națională 225 000   

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 026 000 Total 1 026 000 

                                                     

Tabelul 6. Bilanțul contabil la sfârșitul perioadei de gestiune (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 1 003 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

121 000 Profit nerepartizat al 

anilor precedenți 

0 

Materiale 115 520 Datorii bancare pe 

termen scurt 

23 000 

Contul curent în monedă națională 225 000 Datorii comerciale  

pe termen scurt 

115 520 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 141 520 Total 1 141 520 

 

Astfel, conform operațiunii efectuate are loc majorarea concomitentă în contul materiale și în contul 

datoriilor  comerciale curente. După efectuarea operațiunii este vizibil că totalul activelor s-a majorat tot cu 

aceeași sumă ca și la pasive. 

Operații economice ce intervin prin micșorarea atât a activului cât și a pasivului entității, totalul activului 

și pasivului micșorându-se cu suma respectivă, egalitatea bilanțieră menținându-se. 

Aceeași  entitate, care în luna iunie 201X, a importat materii prime necesare producției în valoare de 10 

000 dolari SUA cu achitarea ulterioară(cazul de la situația 2.1), și-a achitat datoria față de furnizorul stăin la 

un curs oficial de 11,3331 lei/dolar SUA . 
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Particularitatea acestui caz se reflectă prin cazul diferenței de curs la primirea stocurilor și la achitarea 

datoriei față de furnizorul străin.Aici vor avea loc 2 operațiuni economico-financiare. 

Aici are loc debitarea contului 521- Datorii comerciale curente și se creditează contul 242- Contul 

curente în monedă națională cu aceeași sumă de 113 331 lei(10 000 dolari SUA x 11,3331 lei/dolar SUA).În 

același timp diferența dintre cursuri este favorabilă și această sumă este reflectată în contul 622- Venituri 

financiare, din diferențe de curs(10 000*11,5520-10 000*11,3331=2 189), odată cu micșorarea datoriei 

comerciale. Ca să evităm multiplele operații financiare legate de valută vom utiliza contul 333- Profit net al 

perioadei de gestiune pentru a reflecta relației dintre clasele  6 și 7(Venituri și cheltuieli).              

Notând prin N cantitatea valorică implicată în această operațiune ecuația modificării bilanțiere ia 

următoarea formă: 

                                                              A-N=P-N 

 

Tabelul 7. În această situație  bilanțul contabil la sfârșitul perioadei de gestiune va primi  

următoarea formă (lei) 

Activ Suma Pasiv Suma 

Mijloace fixe 450 000 Capital social 1 003 000 

Investiții financiare pe termen lung 

în părți neafiliate 

121 000 Profit net al perioadei de gestiune  2 189 

Materiale 115 520 Datorii bancare pe termen scurt 23 000 

Contul curent în monedă națională 113 858 Datorii comerciale  pe termen scurt 0 

Creanțe comerciale 230 000   

Total 1 028 189 Total 1 028 189 

 

Deci, la efectuarea operațiunii  are loc micșorarea concomitentă atât în contul curent în monedă națională 

cât și în contul datoriilor pe termen scurt. După efectuarea operațiunii este vizibil că totalul activelor s-a majorat 

cu aceeași sumă și la pasive. 

 

Concluzie: 

Din cele arătate mai sus concluzionăm că oricare ar fi operația economico-financiară desfășurată în 

întreprindere rezultatul este ușor de prezis- echilibrul activelor și pasivelor(A=P). Anume bilanțul contabil 

acest prin intermediul acestui fenomen realizează funcția de generalizare printr-o amplă lucrare de sinteză a 

unui volum mare de informație importantă, informează despre orice mișcare în interiorul entității și drept 

consecință realizează funcția de analiză prin evidențierea factorilor ce au influiențat asupra activității 

economice. Cunoașterea și comprehensiunea naturei modificărilor operațiunilor economico-financiare devine 

imperios necesar pentru fiecare actor implicat în activitatea economică pentru a înțelege, în  întregime, efectele 

oricărei operațiuni economico-finaciare din activitatea întreprinderii. 
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Rezumat: Pe parcursul vieții, fiecare anagajat s-a întalnit cu situații în care managerul său manifestă un 

comportament destul de variat pe parcursul activității sale. Acest comportament se datorează stilului de conducere și 

temeramentului pe care il aboredează acel manager în timpul ridicării în fucție .În articolul dat sunt prezentate stilurile 

de conducere caracteristice tuturor managerilor și temperamentele lor care în viziunea autorului sunt de succes ceea ce 

le oferă posibititatea să  facă față funcției îndeplinite, dar și gradul de agreabilitate a angajaților față de el. 

Cuvinte cheie: stil de conducere, temperament, success, manager. 
 

 

Ce este un manager și care este rolul său în activitățile desfășurate în cadrul unei entități 

(întreprinderi). 

Managerul este acea persoană, înzestrată cu anumite calități, care posedă un minim de cunostințe 

manageriale, a cărui activitate de bază este de a realiza eficient scopurile propuse în administrarea unei 

întreprinderi prin planificarea, evaluarea muncii unui grup de angajați, coordonarea resurselor materiale, 

financiare și informaționale. Un manager calificat nu se naște cu deprinderi comunicative manageriale, cu un 

nivel de inteligență deosebită în domeniul managerial sau cu un grad de agreabilitate înalt , ci calificarea se  

formează pe parcursul întregii activități profesionale în corelație cu intersul personal, străduință și efortul 

depus. 

În dependență de poziționarea pe scara ierarhică managerii pot fi divizați după 3 nivele: 

 nivelul strategic; 

 nivelul tactic; 

 nivelul operațional. 

Managerii ce fac parte din nivelul strategic primesc decizii cu caracter strategic care se referă la direcțiile 

de dezvoltare pe termen lung, cum ar fi relațiile cu alte întreprinderi,abordarea unor piețe de 

desfacere(atragerea de noi consumatori) ,retehnologizarea (procurarea unor utilaje mai moderne). 

Managerii ce se poziționează la nivelul tactic( funcțional) sunt responsabili în realizarea unor strategii 

al nivelului ierarhic superior , dar și coordonează managerii care au un nivel ierarhic inferior. 

Managerii operaționali ,în ceea ce privește obligațiile lor , sunt cei care coordonează activitățile 

lucrătorilor , inspirând , motivând și realizând un set de intrucțiuni pentru lucrători. 

Conform teoriei calității personale managerii ar trebui să se nască cu acele calități și caracteristici 

specifice domeniului managerial, este suficient doar de a găsit aceea persoană pentru a fi numită în funcție, 

însă nu este o ipoteză total corectă, doarece are loc stagnarea procesului de dezvoltare a abilităților 

manageriale.Totuși în urma unor cercetări au fost trasate câteva trăsături sau calități specifice managerilor de 

succes: 

 inteligență și abilități comunicative; 

 inițiativă, energie și tenacitate în ceea ce întreprind; 

 încredere în sine; 

 capacitatea de a vedea din elicopter(de a observa toate schimbările care au loc în întreprindere). 

Profesia de manager nu este o  simplă activitatea realizată de angajat în dependență de numărul de ore, 

este un proces de orientare a activității oamenilor în scopul realizării obiectivelor în favoarea entității.Astfel, 

managerul are un set complex de roluri cum ar fi: figură reprezentativă a entității, lider, negociator cu diferiți 

furnizori, clienți , purtător de cuvânt și moderator al unor conflicte pentru a identifica nemulțumirea angajaților. 

Stlurile de conducere îl face pe un manager să interacționeze cu angajații atunci când este nevoie 

și să își impună statutul atunci când este necesar de a lua decizii. 

Stilul de conducere, din punct de vedere al esenței, reprezintă ansamblul trăsăturilor și particularităților 

psihice și pshio-sociale, cunoștințele și comportamentul managerului față de angajați săi.Stilul managerial, în 

cele mai dese situații , diferă în funcție de împrejurările și condițiile în care se desfășoară activitatea propriu 

zisă. 

Structura stilurilor manageriale în raport cu exercitarea puterii de către conducători cuprinde 

cunoștintele a trei tipuri de stiluri manageriale: 
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 stilul autoritar; 

 stilul democratic (participativ); 

 permisiv ( laisser-faire). 

Stilullui autoritar în conducere îi este propriu dirijarea și controlul ierarhic, disciplina riguroasă și 

răspunderea maximă a subalternilor. Managerii care practică acest stil de conducere își impun în permanență 

concentrarea puterii de sine stătător,  preferă să ia deciziile fără a întreba opinia angajaților, nici chiar nu le 

oferă posibilitatea de inițiativă, însă de cele mai multe ori deciziile sale sunt extrem de raționale .Deasemenea 

managerii sunt exigenți în ceea ce privește realizarea sarcinilor , iar în cazul nerealizării angajații pot fi 

sancționați dur și de cele mai dese ori tratați ca discriminatoriu. Deși, un asemenea stil poate duce la obținerea 

unor producții foarte mari, prin exigența managerului, care îi motivează pe angajați să fie responsabili la locul 

de muncă și să realizeze sarcinile calitativ. 

Un om de afaceri și un manager care abordează acest stil de conducere, autoritar, a fost Larry Page 

(CEO Google) . De-a lungul activității sale s-a confruntat cu multe critici pentru acțiunile companiei care o 

dirijează, dar prin autoriatea sa față de angajați corporația dispune de un succes enorm pe piață. Larry Page 

afirmă că: “Cei mai mulți dintre noi lucrează pentru ca să se simtă folositori, insă, în general, oamenii muncesc 

mai mult decât le-ar placea. Soluția propusă pentru eficiența maximă este ca sarcinile să fie imparțite între  

mai mulți angajați.” 

Stilului de conducere democrat îi este caracteristic managerilor cu un comportament orientat spre 

dobândirea posturilor ocupate superioare al sistemului de management. Conducătorul democrat are tendința 

de a se consulta cu subalternii, care participă in luarea deciziilor, sunt sociabili de cele mai dese ori , 

comunicativi în relațiile cu subalternii ei fiind apreciați și remunerați atunci când vin cu inițiative în favoarea 

companiei. Sunt solidari cu angajații, dar în situații de nerealizare a lucrărilor cât managerii , atât și angajații 

răspund în egală măsură. Managerii democrați sunt opusul autoritarilor, adoptând acest stil pentru a fi mai 

aproape de subordonați. 

Tim Cook(CEO Apple) este un exemplu elocvent de un manager cu un stil democrat de conducere care 

pâna și acum  face o treabă extraordinară. Cheia su ccesului său este organizarea, firea realistă , motivarea 

permanentă a angajaților calificativi și  responsabilitatea când vine vorba de conducerea unei companii de 

marimea Appel. 

Stilul de conducere permisiv (laissez-faire) este specific acelui manager care are o intervenție minimă 

în activitatea organizației, este în permanență deranjat, este individualist, are un mod de comunicare moderată 

și lipsește coodonarea angajaților în realizarea sarcinilor. Preferă să asigure subalternii cu informațiile necesare 

pentru îndeplinirea activității lor , termenul de realizare, deasemenea și data realizării lor, însă temenul limită 

nu este stipulat, angajații fiind în permanență dezorientare. Managerul permisiv însă nu este indiferent de ceea 

ce se întâmplă , luptă pentru a prospera compania, individualismul îl face să cugeteze asupra deciziilor cât mai 

eficiente. 

Din punct de vedere a autorilor , un manager de succes este doar atunci când va combina cele trei stiluri 

de conducere, reușind să facă ceea ce este în folosul întreprinderii. Combină autoritatea cu democrația în luarea 

deciziilor decisive pentru întreprindere, este permisiv cu angajații atunci când sarciniile sunt supraîncarcate și 

este în permanență agreabil cu subalternii săi.În mod ideal managerul ar trebui să își adapteze stilurile de 

conducere în dependență de circumstanțe, dar în realitate nu se întâmplă așa, deoarece fiecare manager se 

anexează doar pe un singur stil, indiferent de situație.Flexibilitatea stilului de conducere este o calitate a unui 

manager de succes. 

Am identificat un studiu de caz asupra identificării stilurile manageriale de succes în cadrul companiei 

“SC European Drinks SA“ din județul Bihor, România (informația a fost selectată dintr-o revistă de cercetare 

științifică a studenților economiști-ECOSTUDENT din Universitatea din Oradea) 

Conform acest studiu s-a elaborat 170 de chestionare , care au fost împarțite angajaților întreprinderii 

date cât pe suport de hârtie atât și online. Conform răspunsurilor acelui chestionar, ca și stil managerial 

predominant este stilul democrat(32,8%), apoi urmează stilul combinatoriu (reprezintă o cotă de 30%), 

precedat de stilul permisiv (în proporție de 23,2 %) și cu cea mai mică pondere o are stilul democrat (în jur de 

14%). 
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Figura 1. Stilurile de conducere. 

 

Stilul democratic predomină pe treptele ierarhice superioare urmat de stilul combinatoriu ceea ce ne 

demostrează ca managerul de succes are o pondere semnificativă atunci când combină stilurile de 

conducere.Managerul nu ia decizii fără să consulte grupul și nici nu decide în locul grupului modul în care se 

desfășoară activitatea. 

Pentru susținerea ideii sus menționate, ca drep exemplu poate fi luat și stilurile de conducere din 

Republica Moldova care încă din perioada uniunii sovietice , când persista manipularea, dirijarea în 

permanență a angajaților , managerii din prezent încă mai abordează stilul de conducere autoritar. Din 

curiozitatea personală a autorului, întrebând în jur de 100 de angajați din Republica Moldova care este 

atitudinea managerului său și ce stil de conducere abordează el față de angajați, în pondere de 70% mi-au 

raspuns că este autoritar și mereu sunt obligați să îndeplinească sarcinile care li s-au dat, apoi pe locul 2 este 

democratul cu ponderea de 22%, consultându-se cât de cât cu angajații și pe ultimul loc permisivul cu 8%. 

 

Figura 2. Stilurile de conducere amanagerilor din Republica Moldova. 

 

Succesul conducerii efective nu este determinată doar de flexibilitatea acestor stiluri de conducere, dar 

și de tipurile de temperament pe care le manifestă managerii în activitatea propriu zisă. 

Temperamentul  este esența tuturor calităților și particularităților personale ale fiecărui om , este latura 

energetico-dinamică a organismului care nu se modifică în dependență de factorii de mediu , doarece este 
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înăscut. Teoriile clasice privitor la personalitatea managerială definesc patru tipuri de temperament 

managerial: 

 managerul coleric; 

 managerul sangvinic; 

 managerul  flegmatic; 

 managerul melancolic. 

Managerul cu un temperament coleric se manifestă cu un grad înalt de instabilitate emoțioană, sunt 

dispuși să muncească mult și cu hărnicie, având ideii bune care le pot realiza.Hiperenegitatea îl face să se 

încadreze destul de ușor în societate , adorând în permanență să depășească greutățile, însă de cele mai multe 

ori își supraapreciază cunoștințele și capacitățile. Colericii sunt liderii înascuți care ar fi în stare să intre în 

conflict cu oricine doar pentru a-și demonstra adevărul, care întotdeauna vor inventa ceva noi și nu-și vor 

permite să muncească pentru alții.Totodată managerii colerici pot să respingă persoanele din jur prin 

agresivitate , nerabdare, în special prsoanele monotone.  

Sanguinicului îi este caracteristic managerul cu un echilibru emoțional bine determinat care își 

stăpânește comportamentul în caz de conflict. Despre el se poate spune că sunt extrem de responsabil în 

îndeplinirea sarcinilor propuse, dar necesită în permanență control din partea superiorilor la felca și 

colericii.Comunicabilitatea , altruismul și optimismul îl face pe managerul sanguinic să se adapteze cu ușurință 

într-un colectiv. 

Managerul cu un temperament flegmatic de conducere dispune de niște calități difinitorii a unui 

conducător care doar într-o atmosferă stabilă se poate simți foarte productiv, calm și liniștit. În raport cu 

colericul , flegmaticul se deprinde cu greu la schimbările de situații , iar indiferent de acea situație poate deveni 

extrem de insistent, însă nu preferă să fie folosit acolo unde are loc un conflict și este nevoie în permanență de 

eforturi de lungă durată.Chiar dacă are un temperament dispus spre seriozitate și indiferență, el este foarte greu 

de convins , fiind predispus să acționeze agresiv atunci cănd este scos din fire. 

Temperamentul managerului melancolic este opusul managerului coleric, deoarece își manifestă 

timiditatea, sensibilitatea și modestia în permanență, ceea ce îl face să evite colectivul și să se refugieze în 

sigurătate. Individualismul și introverțiunea îl face să realizeze sarcinile propuse calitativ în orele matinale.  

În legătură cu impactul temperamentelor asupra personalității manageriale se poate face următoarele 

concluzii: 

 în primul rând nu există temparamente bune și temparamente rele. Nu putem spune că 

temperamentul coleric este rău iar cel sangvinic ,spre exemplu, este bun. Mai degrabă am putea 

defini aceste temperamente prin eficiență. Pot exista temperamente eficiente și temperamente 

ineficiente în funcție de un anumit context. 

 în al doilea rând nu există temperamente pure. Nu putem spune că managerul X are un 

temperament coleric sau sangvinic. Există temperamente dominante și temperamente secundare. 

Un individ poate avea drept trasatură dominantă un temperament și unul două sau trei 

temparamente secundare/complementare, astfel succesul rezultă toate trăsăturile pozitive a tuturor 

temperamentelor. 

Un manager de succes va fi atunci când simplitatea, respectul și onestitatea față de angajați va fi în capul 

mesei, iar după cum spunea Theodore Roosevelt ”Cel mai bun manager este cel care știe să găsească talente 

pentru a face lucrurile și care știe , de asemenea, să-și înfrâneze dorința de a amesteca în timp ce aceștea o 

fac”. 
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Abstract: Contabilitatea a început să se dezvolte încă din Epoca Antică, prima metodă fiind  registrele contabile, 

aceasta reprezentând și prima etapă de evoluție a contabilității. Contabilitatea este strâns legată cu economia politică 

astfel  constituind baza teoretică pentru celelalte științe economice (statistica, matematica) și deasemenea cu științele 

economice de gestiune. Ca și oricare alt domeniu, contabilitatea se conduce după principii și după funcții, ce asigură o 

bună funcționare a entității. Contabilitatea este știința comunicării în limbajul cifrelor. Echilibrele valorice ale „științei 

conturilor” stăpânește spațiul economic, așa cum „numărul predomină în univers”. 

Cuvinte-cheie:  Evoluție; Etape; Funcții; Principii; Reprezentanți. 

 

Trăim într-o societate în care comunicarea reprezintă principala metodă de a  rezolva  problemelor cu 

care ne întâlnim, în orice domeniu. Unul din aceste domenii îl reprezintă întreprinderea și relațiile acesteia cu 

mediul său, astfel întreprinderea comunică prin intemediul contabilității cu statul. Contabilitatea a apărut din 

necesitatea oamenilor de a cunoaște volumul de muncă folosită, averea, rezultatele activității lor, astfel ea se 

divizează în câteva etape: 

 I etapă: din cele mai vechi timpuri până în 1495; 

 II etapă: din 1495 până in 1800; 

 III etapă: din 1800 până în 1989; 

 IV etapă: din 1989 până în prezent. 

I etapă: (din cele mai vechi timpuri până în 1495) Originea contabilității nu poate fi stabilită cu 

exactitate, totuși, din cercetările istorice s-a remarcat apariția și aplicarea ei chiar în Epoca Antică. Se consideră 

că cea mai veche contabilitate a fost ținută, prin  anul 1211, de către bancherii din Florența, când foloseau 

termenii „dare” și „avere”, deveniți mai tarziu „debit ” și „credit”. S-au găsit probe precum că socotelile în 

antichitate se țineau cu ajutorul funiilor înnodate, a mărgelelor înșirate, a crestăturilor făcute în lemn. Egiptenii, 

fenicienii, grecii și romanii se consideră că sunt cei care au lăsat urme de registre și sisteme de contabilitate. 

S-au găsit urme de registre comerciale ținute foarte regulat la romani, lucru ce era obligatoriu la ei. Aceste 

registre se țineau nu numai de bancheri și comercianți, dar și de fiecare cap de familie (pater familias).  

În acea perioadă contabilitatea era ținută de un sclav, numit “celarius”, iar  în întreprinderi mari exista 

și un contabil șef, numit „dispensator”.  

La început materialul folosit pentru registre era bucăți de lemn acoperite cu un strat subțire de ceară și 

se scria cu un fier ascuțit, numit ”stilete”. Cu trecerea timpului, tabelele cerate erau înlocuite cu foi de papirus 

și apoi au apărut hârtia.  

Registrele contabile utilizate de romani în Epoca Antică: 

 Adversia- un registru-jurnal lunar de casă; 

 Codex accepti et expensi, accepti=primire, expensi=cheltuiala, aici se țineau zilnic operațiuni de 

casă și operațiuni de credit, fiind deschise partizi obligatorii pentru fiecare. Contul accepti și 

codex erau cuprinse în fiecare partidă; 

 Codex rationum, aici de deschideau conturi pentru fiecare element din care era compus 

patrimoniul; 

 Registrul inventar, pe atunci purta denumirea de Libelus familial (Liber patrimonii), atât creanțele 

cât și dobânda de încasat, se potrivește cu registrul scadentar (Kalendarium).  

Căderea Imperiului Roman a dus la destrămarea întreprinderilor comerciale, ceea ce a dus la lăsare 

utilizării acestor registre. Între anii 1100-1200 apar noile registre de contabilitate, când s-au înființat marele 

orașe comerciale italiene, engleze și hamburgheze. Leonardo Fibonacci din Pisa și James Pesle din Londra, au 

fost cei care au încercat să definească noțiunea de contabilitate în manuscrisele lor, tipărind o lucrare despre 

contabilitatea în partida dublă. 

II etapă: (1494-1800). Această etapă e strâns legată cu lărgirea și dezvoltarea comerțului, dar și a 

băncilor. În acestă perioada au apărut și primele bănci centrale din lume (1609 banca centrala din Olanda, 

Amsterdam și banca din Anglia, 1619), ele au fost un model pentru celelalte bănci centrale, inclusiv și pentru 

Banca Naționala a Moldovei. Această etapă se caracterizează prin durabiltatea și răspândirea contabilității 

duble, fiind menită să îndeplinească rolul adiministrativ și economic. Pe de o parte avea sarcina să reflecte în 
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mod clar, corect și eficient afacerile și operațiile comercianților și bancherilor, dar și să permită controlul 

agenților.  

În această etapă Luca Paciolo a scris ”Tratat de contabilitate în partida dublă”, unde a descris metodele 

de contabilitate întrebuințate de comercianții din Florența și Venetia, demonstrând acestor comercianți ca li se 

datorează existența sistemelor contabile. Prin alte cuvinte Luca Paciolo a colecționat, a sistematizat și a explicat 

contabilitatea, ce se folosea în timpul său, în aceste orașe și centre comerciale. 

Tot în același timp Benetto Cotrugli a prezentat în mod sintetic principiile contabilității în partida dublă, 

în lucrarea sa ”Cu privire la comerț și comerciantul onest”.   

În anul 1524, Domenico Manzoni, profesor de aritmetică și contabilitate din Venetia, a publicat 

”Registru dublu cu jurnalul său”, unde s-a constatat că modelul de atunci nu se diferențiază atât de mult de 

modelul de astăzi.  

III etapă: (1800 până în 1989), această etapă e accentuată prin faptul că rolul contabilului a crescut în 

raporturile dintre asociați-acționari și conducerea entității, s-a dedicat mai multă atenție bilanțului și contului 

de rezultate. S-a dezvoltat activitatea analitică și s-a divizat contabilitatea generală de cea analitică. 

Un reprezentant în această perioadă a fost Edmond Degranges, cu lucrarea sa ”La thème des livres 

rendue facile ou nouvelle methode d'enseignement”. Autorul în această lucrare expune metoda de contabilitate, 

tot aici autorul face o clasificare a conturilor în conturi de valoare, de rezultate si de persoane. 

Adolphe Guilbault în anul 1865 a publicat o lucrare intitulată ”Traité de comptabilité” în, care descrie 

contabilitatea  mai organizat, ce este și astăzi consultată cu multă utilitate.  

Pe teritoriul Românesc, contabilitatea a luat amploare abia la jumătatea sec. al XIX-lea, atunci când la 

Galați și București se înființează școli de contabilitate. În învățământul superior, contabilitatea a fost predată 

pentru prima dată de către profesorul Ion Ionescu de la Brad, în 1870, prin lucrarea sa ”Lecțiuni elementare de 

agricultură”, iar primul curs cu caracter contabil a fost predat în 1873. Contabilitatea a avut o diferență de 

aproape 3 decenii față de țările europene occidentale, deoarece relațiile de producție capitalistă au apărut cu 

întârziere în spațiul nostru.  

În acestă perioadă apar un șir de teorii, ce au încercat să explice înregistrările în conturi, să evalueze 

practicile contabile după baze științifice, ce au contribuit la progresul contabilității. Tot în această perioadă s-

au publicat principiile contabile generele acceptate în SUA în urma crizei din anii ’30, unde se cerea ca 

Situațiile financiare americane să prezinte cinstit patrimoniul și rezultatele acestuia, conform principiilor 

contabile.  

După Al Doilea Razboi Mondial, în perioada socialistă, sistemul de contabilitate românesc servea 

interesele statului întemeiat pe programarea centralizată a tuturor domeniilor de activitate, acest lucru s-a 

efectuat până în 1989, astfel începându-se a patra etapă a contabilității, prin faptul că s-au produs reforme în 

toate domeniile de activitate, inclusiv și la nivelul contabilității.   

IV etapă: (din 1989 până în prezent), acestă etapă se diferențiază prin faptul că  a avansat cercetările 

științifice în domeniul contabilității și s-a ajuns la concluzia că în majoritatea țărilor  contabilitatea entităților 

se sprijină pe un vocabular  și pe reguli comune și realizează documente de sinteză a carui conținut este 

asemănător.  

Această etapă mai este numită și perioada de maturizare a contabilității. În această perioadă 

contabilitatea deja și-a făcut apariția  în toate țările și se conturează în fiecare țară diferit, având principii, 

funcții și metode comune.  

În Republica Moldova în 2007 s-a republicat Legea Contabilității (nr 113), care la 01.01.2019 a fost o 

parte modificată. Prin aceste modificări ei au avut ca ociectiv:  

 să simplifice cerințele contabile; 

 să mărească claritățile și comparabilitățile, pentru a avea un acces mai mare la finanțe, pentru a reduce 

costurile de capital și să contribuie la o mai bună funcționare a pieșei unice; 

 să protejeze necesitățile esențiale ale utilizatorilor prin afișarea informațiilor contabile necesare lor. 

Obiectivele contabilității: 

 Să livreze informațiile necesare pentru elaborarea planurilor și programelor  de activitate economică; 

 A garanta observarea și controlul valoric al activităților derulate, acest obiectiv are ca scop să 

înregistreze cronologic și periodic operațiile economice și financiare, modificarea informațiilor cu 

privire la situația patrimoniului sunt necesare atât  nevoilor proprii a entitîții, cât și în relațiile cu 

clienții, furnizorii, băncile, cu organele fiscale, acționari și alte persoane fizice sau juridice; 

 Să încredințeze verificarea totală a patrimoniului prin notarea existențelor și mișcărilor elementelor 

patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, etc.; 
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 Să transmită informațiile utile pentru întocmirea Situațiilor financiare, ce marchează imaginea cinstită 

a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, astfel aceste informații să fie utilizate 

pentru luarea de decizii de către toți utilizatorii. 

Funcțiile contabilității: 

1. Funcția de înregistrare și prelucrare a datelor, se bazează pe  înregistrarea proceselor și fenomenelor 

economice ce apar în cadrul entităților și se pot exprima valoric; 

2. Funcția de informare, contă în furnizarea de informații privind organizarea și activitatea patrimoniului, 

a situație financiare și a rezultatelor obținute în scopul stabilirii deciziilor: 

3. Funcția de control este în stânsă legătură cu funcția de informare. Constă în controlarea cu ajutorul 

informațiilor contabile cum sunt păstrate și utilizate valorile materiale și bănești, valorile de gospodărie 

a resurselor, etc.; 

4. Funcția juridică. Această funcție ajută entitatea la soluționarea unor neînțelegeri, prin documentele 

primare și datele din contabilitate, fiind un mijloc de probă în justiție pentru a confirma existența unor 

operații economice; 

5. Funcția previzională. Informațiile transmise de contabilitate sunt utilizate la determinarea inclinațiilor 

viitoare ale fenomenelor și proceselor economice. 

Principiile de bază ale evidenței contabile: 

 Principiul activității activității, constă în continuarea activității întreprinderii în mod normal într-un 

viitor prevăzut, fară  a intra în stare de desființare  sau de reducere sensibilă a activității.  

 Principiul permanenței metodelor, constă în faptul că se aplică mereu aceleași reguli și norme privind 

evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, 

asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile; 

 Principiul prudenței, constă în a nu supraevalua elementelor de activ și veniturile, resprectiv 

subevaluarea elementelor de pasiv și cheltuielile, ducând cont de riscurile, pierderile, activitățile anului 

curent și precedent; 

 Principiul  contabilității de angajamente, constă în înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pe măsură 

ce ele câștigă sau se produc, reflectându-se în Situațiile financiare pentru perioada la care se referă, 

indiferent de momentul încasării sau plății; 

 Principiul necompensării, elementele de activ și de pasiv să fie evaluate și înregistrate în contabilitate 

separat, astfel pentru fiecare element patrimonial cu substanță materială trebuie să se deschidă un cont 

separat în contabilitate; 

 Principiul concordanței cheltuielilor cu veniturile, se marchează concomitent în contabilitate și-n 

Situațiile financiare cheltuielile și veniturile ocazionate de unele și aceleaș operațiuni economice.; 

 Principiul priorității  conținutului asupra formei, metodele alese în politica de contabilitate trebuie să 

fie îndreptate spre a înfățișa operațiunile economice în contabilitate, pronind atât de la forma juridică 

a acestora, cât și de la conținutul economic și situația economică în care ele au fost efectuate; 

 Esențialitatea, informația trebuie să fie esențială pentru evaluarea și luarea de decizii de către 

utilizatori. Este esențială atunci când lipsa sau insuficiența poate influența deciziile utilizatorilor 

adoptate de ei in baza Siruațiilor financiare. 

Informația contabilă în mediul economic, ”reprezintă  cea mai importantă sursă de informare a unei 

națiuni” după cum a afirmat Emil Horomnea în ”Bazele contabilității. Concepte și aplicații. Iași, 2004”. 

Contabilitatea asigură o conducere eficientă, o adiministrare a actualei situații cu multiple fenomene de criză,  

luarea de decizii pe baza unui sistem de informații reale, adecvate și transmise în timp util. Schimbările și 

creativitatea profesiei contabile sunt sprijinite de avalanșa de noi provocări pe care dezvoltarea comerțului și 

a producției în sectorului serviciilor,  sporirea numărului de entități economice de toate tipurile și creșterea  

activității bursiere, a tranzacțiilor finanziare, dezvoltarea instituțiilor de credit, influențele de natură 

inflaționistă, etc. Toate aceste schimbări  macro- și microeconomice  provoacă modificări continue în mărimea 

și structura patrimoniului unei entități economice. De aici putem distinge că profesia contabilă câștigă mereu  

o atenție sporită din partea specialiștilor.  
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