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BIOLOGIE ȘI PEDOLOGIE 

 

 

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE  

A SPAȚIILOR VERZI DIN MUN. CHIȘINĂU  

 

Vladislav VENGHER, masterand 

CZU: 712.252(478) vvengher10@gmail.com  

 
The development of trends in maintenance and arrangement of green 

spaces of mun.Chisinau  were evaluated. The problems underlying the 

particularities of arrangement of the green areas, the analysis of criteria for 

the rehabilitation of green areas by local public administration were 

highlighted. The knowledge of evolution of the green areas in the city let us 

to develop some proposals for their future development.  The obtained results 

will be proposed for evaluation to the Chisinau Green Space Management 

Enterprise. 

 

Introducere. Primele menţiuni istorice despre or.Chişinău ca loca-

litate rurală datează cu sfârşitul sec. XIV. În 1818 a fost întocmit de 

către administraţia locală proiectul de construcţie a „oraşului nou”, 

care prevedea amenajarea unor străzi frontale şi cartiere ortogonale, 

iar în 1834 începe reconstrucţia oraşului vechi. Tot în această perioadă 

începe şi construcţia  primului parc – Grădina publică, actualmente 

Parcul „Ştefan cel Mare” şi grădina Soborului, actualmente Parcul 

„Catedralei”. Tot în această perioadă începe şi înverzirea principalelor 

artere de circulaţie. Conform datelor de arhivă, în 1821 de-a lungul ar-

terei Hotin-Tighina se plantează arbori, iar în mai 1832 poliţia oră-

şenească îi repartizează farmacistului Veghner 10 ari pentru crearea 

unei Grădini botanice pe strada Petricani, unde au fost plantaţi 1.300 

de puieţi. Mai târziu, în 1890 guvernatorul a dat o dispoziţie care 

impunea crearea spaţiilor verzi pe străzile Nikoilaevski, Gostinaya, 

Aleksandrovski, Cupecesskaya şi Catazievskaya (Arhiva de Stat). 

Un rol important în crearea spaţiilor verzi a mun.Chişinău a avut 

deschiderea în 1842, în preajma oraşului (cartierul Botanica de azi), a 

şcolii pomicole din Basarabia sub conducerea savantului A.D. Den-

ghing care se ocupa de creşterea şi înmulţirea pomilor fructiferi şi de-

corativi. 

mailto:vvengher10@gmail.com
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În prezent, spațiile verzi din mun. Chișinău sunt administrate de 

Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”, care este o subdi-

viziune a Primăriei și activează în domeniul protecției, întreținerii și 

amenajării spațiilor verzi aflate în domeniul public din intravilanul 

mun. Chișinău. Zonele de gestiune a ÎM sunt compuse din 6 parcuri, 

11 păduri-parcuri, 4 grădini publice, 49 de scuaruri, 83 de aliniamente 

stradale și 8 spații verzi din cuprinsul arterelor de circulație, care în 

total constituie 1931,29 ha.  

Analiza particularităților de gospodărire a spațiilor verzi. Ana-

liza evoluției spațiilor verzi din mun. Chișinău denotă o tendință de 

creștere a gradului de executare a lucrărilor. Această reușită, în mare 

parte, are loc datorită înnoirii și completării garajului auto cu tehnică 

specializată compusă din autoturnuri performante, manipulatoare, 

remorci, tocătoare de cioturi și de crengi.   

A fost modificat și conceptul de achiziție a materialului săditor, 

dându-se prioritate exemplarelor cu vârsta de 3-4 ani cu balot. Planta-

rea cu balot de pământ prezintă numeroase avantaje, cum ar fi obți-

nerea mai rapidă a unui grad de decor a spațiilor verzi, cu un grad de 

prindere mai mare. În 2020-2021 au fost plantați tei, frasini și meri de-

corativi, iar dintre conifere: ienuperi, tuia și brazi. În total au fost 

plantați 1.053 de arbori cu balot de specii foioase și 803 arbori coni-

feri. Totodată, în cadrul campaniei „Un arbore pentru dăinuirea noast-

ră”, în toamna anului 2020 au fost plantați 27.220 de puieți pe toată 

suprafața orașului.      

Începând cu anul 2020, în mun. Chișinău, au fost intensificate de 

către administrația publică locală acțiunile de monitoring asupra 

spațiilor verzi și implementate proiectele de dezvoltare și reabilitare a 

spațiilor verzi, care au ca scop: 

• întreţinerea şi protecţia spaţiilor verzi din cadrul municipiului; 

• reabilitarea și amenajarea principalelor suprafețe de zone verzi; 

• evacuarea construcţiilor amplasate ilegal în zonele verzi; 

• plantarea arborilor (cu balot), arbuştilor în parcuri, scuaruri și 

aliniamentele stradale; 

• înlăturarea și evacuarea arborilor avariați în urma calamităților 

naturale din zonele cu acces limitat; 
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• asfaltarea, pavajul şi reparaţiile aleilor din scuaruri, parcuri sau 
arterele principale ale spațiilor verzi; 

• introducerea în practică a sistemului de irigare automatizat a 
gazonului. 

Înainte de demararea lucrărilor de amenajare și reabilitare a supra-
fețelor verzi, trebuie să se țină cont și de cerințele stipulate în Legislație, 
pentru a nu avea un impact negativ asupra mediului. Respectiv, crearea, 
reconstrucţia, renovarea şi reparaţia capitală a spaţiilor verzi se 
înfăptuiesc în baza unui proiect dendrologic sau amenajament silvic şi a 
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu avizul ex-
pertizei ecologice de stat. Principalele obiective de reabilitare în peri-
oada 2020-2021 sunt parcurile din toate sectoarele municipiului, scua-
rurile, bulevardele, aleile pietonale și trotuarele străzilor centrale (Tab.).  

Suprafața reabilitată a spațiilor verzi în anii 2020-2021 constituie 
329 ha, adică 15% din supfarața totală. Dacă concomitent se va ține 
cont de normele de îngrijire și protejare a plantațiilor verzi, există ten-
dința ca timp de 5-7 ani orașul să capete aspectul unui oraș verde ce își 
îndeplinește funcțiile ecologice și oferă un mediu de viață sănătos 
pentru locuitori. 

Tabel 

Zonele reabilitate în anul 2020-2021 
Centru Botanica Buiucani Râșcani Ciocana 

Scuarul din str. 

V. Dokuceaev 

Parcul „Valea 

Trandafirilor” 

Grădina Pub-

lică „Alune-

lul” 

Scuarul  

„Mezon” 

Aleea din bd. 

Mircea cel 

Bătrân 

Parcul „Valea 

Morilor” 

Grădina Publi-

că „Sarmizege-

tusa” 

Scuarul 

„Kentford” 

Parcul 

„Afganez” 

Scuarul 

panoramic 

din str. M. 

Drăgan 

Scuarul „M. 

Eminescu” 

Scuarul din 

șos. Muncești 

Scuarul  

„I. Pelivan” 

Scuarul  

„Kiev” 

Scuarul din 

bd. Mircea 

cel Bătrân 

Străzile Al. 

Pușkin și B. 

Bodoni 

str. N. Zelinski Scuarul 

„Bucuriei” 

Parcul  

„Râșcani” 

 

Scuarul din str. 

Academiei 

 Parcul „La 

Izvor” 

scuarul  

„N. Dimo” 
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Concluzii și recomandări:  

• Dezvoltarea orașului urmează să fie făcută unitar și integru, prin 

luarea în calcul a tuturor aspectelor de dezvoltare a zonelor verzi.  Ar 

fi corect, prin prisma legislației în vigoare, fiecare agent economic ce 

demarează o lucrare de construcție să fie impus să planteze obligatoriu 

arbori pentru a nu permite reducerea spațiilor verzi și a menține 

bilanțul ecologic al orașului.  

• Începând cu anul 2020, se observă o evoluție de reabilitare a 

zonelor verzi, doar că accentul se pune pe lucrările de renovare a 

mobilierului urban, terenurilor pentru activități în aer liber, lăsând în 

ultimul rând criteriul de completare și dezvoltare a vegetației. 

• Începând cu toamna anulului 2020, a fost luată decizia achizițio-

nării arborilor pentru completarea golurilor în urma defrișării a 

materialului săditor calitativ, cu balot și coronamente conformate cu o 

înălțime de 1,5-3 metri.  

• Un pas nou în evoluția gestionării și monitorizării lucrărilor de 

întreținere a zonelor verzi a fost implementarea unui sistem de hărți 

interactive, care pot fi accesate în mod liber.   

• Observând tendința ridicată de uscare a arborilor, ar fi necesar să 

se pună accent pe lucrările de întreținere a acestora prin combaterea 

bolilor și dăunătorilor sau udarea intensivă a acestora în perioada sece-

toasă.  

• Examinând cerințele de întreținere a zonelor verzi și numărul 

anual necesar de puieți plantați în  zonele verzi, Î.M. „AGSV” duce o 

lipsă enormă de o pepinieră, care ar reduce costurile anuale de 

procurare a materialului săditor. 
Recomandat 

Natalia CIUBUC, dr., lector univ. 
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PARTICULARITĂŢILE HIBERNĂRII ȘI IMPORTANȚA 

LILIECILOR CAVERNICOLI  

(MAMALIA: CHIROPTERA) ÎN REPUBLICA  MOLDOVA 

 

Vladislav CALDARI, masterand 

CZU: 591.5:599.4(478) vlad.caldari@mail.ru  

 
The research was performed for 2 years during hibernation period. There 

were identified 10 species of bats in 6 underground shelters. A great diversity 

was observed with a small number in some species. For the first time 3 

underground shelters have been studied – Goianul Nou, Mașcăuți and 

Gordinești, a maternity colony was identified for the first time. A rare species 

M. myotis, has been identified for the first time after 50 years. 

 

Introducere. Pe teritoriul  Republica Moldova au fost identificate  

21 de specii de lilieci, majoritatea din ele se întâlnesc în zona centrală 

și de nord a țării, deoarece au condiţii optime de existență, au 

adăposturi pentru hibernare și reproducere reprezentate de grote, mine 

părăsite, păduri și cele mai diverse tipuri de construcții.  

Primele cercetări mai aprofundate asupra chiropterelor au fost 

efectuate în anii 1960 ai secolului trecut. În anii 1970, cercetările 

faunei de chiroptere continuă cu descrierea detaliată a celor 18 specii 

de lilieci identificate pe teritoriul Moldovei [2]. Au fost întocmite 

hărțile de răspândire a speciilor de lilieci, s-a efectuat studiul detaliat 

al unor habitate specifice, cum sunt grotele, minele abandonate, 

peșterile, clopotnițele etc. [3]. În anii  1990, cercetările au fost reluate 

și apar câteva lucrări unde se menționează prezența altor specii [5]. În 

seria nouă „Lumea Animală a Moldovei” sunt descrise succint 18 

specii de lilieci de pe teritoriul republicii [1, 2]. În ultimii ani, s-a 

intensificat studiul liliecilor din adăposturile subterane ale republicii, 

în care se menționează prezența a multor specii de lilieci [4]. Scopul 

lucrării date a fost elucidarea importanței speciilor de lilieci în 

ecosisteme, răspândirea pe teritoriul țării a speciilor din adăposturile 

subterane ale Republicii Moldova. 

Materiale și metode de cercetare. Cercetările au fost efectuate în 

2019-2020 în 6 adăposturi subterane: Cupcini, Gordinești, Cricova, 

https://ibn.idsi.md/ro/cautare?find=591.5%3A599.4%28478%29
mailto:vlad.caldari@mail.ru
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Goianul Nou, Mășcăuți și Bâcioc. Adăposturile se deosebesc între ele 

ca dimensiuni, așezări geografice și microclimat. Aceste situri servesc 

drept adăpost de hibernare și reproducere a chiropterelor. Speciile de 

chiroptere au fost identificate  prin următoarele metode: capturării cu 

fileul, prin observații vizuale ale caracteristicilor morfologice tipice și 

de zbor, prin înregistrări foto și video, cu ajutorul detectoarelor de 

ultrasunete. În studiile faunistice și ecologice au fost evaluate 

abundența, frecvența, preferințele biotopice etc.). 

Rezultate și discuții. În perioada de cercetare, au fost identificate 

10 specii de lilieci: Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, M.bly-

thiii; M.bechshteinii, M.daubentonii; M. dasycneme, M. mystacinus, 

Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus și P.auritus. Aceste specii se 

întâlnesc cu diferită abundență, frecvență și răspândire. 

Minele părăsite de la Cupcini sunt situate în partea de nord a 

Republicii Moldova cu coordonatele (47o41.79 N, 28o57.85) E la o 

altitudine de 142 m. Au fost identificați 102 indivizi din 3 specii de li-

lieci: M. blythi cu 66,67%, M. daubentoni – 28,43% și Rh. Hipposide-

ros – 4,90%. Diversitatea și efectivul speciilor sunt relativ mici. 

Minele erau inundate, au fost observate surpări mari ale tavanului în 

una din intrări. 

Cercetările din minele de la Gordinești. În anul 2019, cercetările au 

avut loc la sfârșitul lunii mai, în perioada posthibernală, cu scopul de a 

cerceta colonia de maternitate, care a fost identificată anii precedenți. 

În același loc, al treilea an a fost identificată colonia de maternitate a 

speciei M. blythi. Au fost identificate peste 700 de femele gestante, de 

asemenea au mai fost găsiți și 10 indivizi ai speciei M. daubentoni. La 

începutul lunii iunie 2020, aproximativ în aceeași perioadă ca în anul 

precedent, au fost identificați peste 800 de lilieci din 3 specii M. blythi 

97%, M. daubentoni 2,98% și Rh. hipposideros 0,02% un singur 

individ. Este un sit nou de cercetare, care adăpostește o colonie de 

maternitate, întâlnită doar în aceste mine.  

Minele părăsite de la Cricova sunt situate în partea centrală a 

Republicii Moldova (47o09.04 N, 28o51.449 E), se află la altitudinea 

de 87 m. Au fost identificați 41 de indivizi din 6 specii M. daubentoni 

63%, Rh. hipposideros 15%, M. bechteini 10%, M. dasycneme 7%, M. 
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blythi 3% și P. auritus 2%. Deși diversitatea este destul de mare, 

efectivul speciilor este  foarte mic. 

În minele părăsite de la Bâcioc (46o92.83,37 N, 29o48.43,02 E), cer-

cetările s-au efectuat în 2019 la sfârșitul lunii martie. Au fost identificați 

69 de indivizi din 4 specii de lilieci, cei mai numeroși fiind indivizii de 

M. daubentonii 73%, urmați de E. serotinus 21%, M. Dasycneme 4%, 

Rh. hipposideros 2%. Următoarele cercetări din 2020 au fost efectuate 

la sfârșitul lunii februarie. Au fost identificați 124 de indivizi din 4 

specii de lilieci: M. daubentoni 71%, E. serotinus 22%, Rh. 

hipposideros 6%, P. austriacus 1%. Se observă o diversitate relativ 

mică. Acest complex de mine este cel mai mare de pe teritoriul țării. 

Minele părăsite de la Mășcăuți. În 2020 cercetările au avut loc în 

iunie. Au fost identificați 63 de indivizi din 7 specii de lilieci P. 

austriacus 68%, M. dasycneme 14%, P. auritus 7%, M. myotis, M. 

mystacinus, Rh. hipposideros câte 3% și M. daubentoni 2%. În acest 

sit în premieră a fost identificată specia M. myotis, care nu a fost 

semnalată de peste un jumătate de secol. 

În perioada de toamnă, la începutul lunii septembrie, când liliecii 

încep a crea colonii pentru hibernare, au fost identificați 155 de lilieci 

din 6 specii E. serotinus 40%, M. daubentoni 37%, M. becshtenii 8%, 

M. dasycneme și P. auritus cu câte 6% și M. myotis 3%. Sit nou de 

cercetare în care au fost identificate specii foarte rare ca M. myotis.  

În total, în cele 6 adăposturi subterane cercetate, au fost identificați 

peste 2000 de indivizi din 10 specii de lilieci în diferite perioade ale 

anului și condiții climatice. Cea mai frecventă a fost specia M. 

daubentoni, cea mai numeroasă M. blythi, cea mai rară M. Myotis.  

În Convenția de la Berna toate speciile de lilieci sunt protejate. În 

directiva Habitate sub protecție se află 7 specii care se întâlnesc în R. 

Moldova, iar în lista roșie a Europei (IUCN) 7 specii au statut de 

periclitate (EN), vulnerabile (VU) și critic periclitate (CR). 

Concluzii. Au fost identificate specii foarte rare pentru fauna R. Mol-

dova ca Myotis myotis, care nu a fost observată timp de peste 50 de ani. 

Unele specii au fost identificate în număr mic: M. bechshteinii, M. 

dasycneme, M. mystacinus. Au fost studiate trei situri noi, dintre care în 

Gordinești a fost identificată o colonie de maternitate a speciei M. blythi.  
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Toate speciile de lilieci sunt vulnerabile și protejate la nivel națio-

nal și internațional. Liliecii sunt extrem de folositori pentru natură şi 

om, nișa ocupată de aceste insectivore nu poate fi înlocuită de alte 

mamifere. Este necesară creșterea conștientizării publicului larg 

privitor la importanța liliecilor în natură și în viața omului.  

Referințe: 
1. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Ed. a III-a. Chișinău: Ştiinţa, 2015. 

240 p. 

2. MUNTEANU, A., LOZANU, M. Mamifere. Lumea Animală a Moldovei. 

Chișunău: Știința, 2004. 132 p. 

3. NISTREANU, V., ANDREEV, S., LARION, A., POSTOLACHI, V., 

CALDARI, V. Data on bat hibernation (Mammalia, Chiroptera) in 

abandoned stone quarries near Cricova town. DROBETA. În: Ştiinţele 

naturii, XXIV/2014, pp. 155-160. 

4. NISTREANU, V., CALDARI, V., LARION, A., POSTOLACHI, V. 

Preliminary data on bat species hibernating in Cupcini and Hordineşti 

stone quarries from the northern zone of the Republic of Moldova. 

MARISIA. În: Studii și materiale, științele naturii, 2016, vol. XXXVI, 

pp.77-83. 

5. АНДРЕЕВ, С.П., ВАСИЛЬЕВ, А.Г. Летучие мыши (Chiroptera, Mam-

malia) комплекса искусственных подземелий с. Бычок. В кн.: Памяти 

проф. А.А. Браунера (1857-1941). Одесса: Астропринт, 1997, cc. 100-103. 

Recomandat 

Ilie BOIAN, dr., conf. univ. 
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CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ 

 

 

PARFUMURI CU NOTE ORIENTAL-IERBOASE  

FORMULATE PE BAZĂ DE ULEIURI ETERICE 

 

Carolina GRIGORAȘ, studentă 

CZU: 665.52/.54 g.carolinca@gmail.com 

 
Currently there is an increased interest of consumers for a healthier life, 

which is also reflected in care, so perfumery tends to eliminate unwanted 

substances, manufacturers seeking to avoid substances with a high allergen 

potential, often identified in the composition of perfumery products. In this 

sense, have been designed and made liquid perfumes with oriental-

herbaceous notes of quality and maximum harmless formulated on the basis 

of essential oils, which do not contain at all or contain in minor quantities in 

its composition, the 26 potentially allergic aromatic ingredients, natural or 

synthetic, regulated by EC Regulation 1223/2009. 

 

Formulele de produse au fost elaborate după piramida olfactivă 

pentru parfumuri: 20% note de vârf (uleiurile de mentă şi levănţică), 

30% note de mijloc (uleiurile de chiparos, rozmarin, muşeţel german) 

și 50% note de bază (uleiurile de santal, paciuli, smirnă). Parfumurile 

sunt constituite din 20% compoziție aromatică și restul solvent, alcool 

etilic de 90°. Un aspect la fel de important pentru formulare este și 

compatibilitatea uleiurilor eterice selectate [1]. 

Astfel au fost formulate opt acorduri pe bază de uleiuri esenţiale 

despre care se cunoaşte că nu conţin în compoziţie ingrediente cu 

potenţial alergic sau conțin foarte puțin, din care au fost selectate patru 

(formulele V, VI, VII, VIII) și obținute, în baza lor, parfumuri de tipul 

„Extra” cu note oriental-ierboase (Tab.). 

Notele de parfum, în compoziţiile realizate, sunt: 

- nota de bază: santal, paciuli, smirnă;  

- nota de mijloc: chiparos, rozmarin, muşeţel german;  

- nota de vârf: mentă, levănţică. 

Parfumurile au fost produse după fluxul tehnologic ce include urmă-

toarele etape: dozarea ingredientelor, omogenizarea, maturarea, diluarea 

cu alcool etilic de 90°, maturarea/stabilizarea, filtrarea, ambalarea [2, 3]. 

https://ibn.idsi.md/ro/cautare?find=665.52/.54
mailto:g.carolinca@gmail.com
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Tabel 

Formulele de parfumuri cu note oriental-ierboase elaborate 

 
 

A fost realizat controlul calității produselor parfumerice lichide de 

tip parfum, aplicând documentele tehnico-normative în vigoare [4]. 

Parametrii de calitate au fost stabiliți: imediat după obținere, după 5 

săptămâni și, respectiv, după 9 săptămâni de la obținere (Fig. 1-5).  

Controlul, după indicii de calitate, a relevat că formulările 

elaborate sunt conforme cerinţelor expuse în standardul interstatal în 

vigoare (ГОСТ 31678-2012), atât la etapa imediat după formulare, cât 

și peste cca 2 luni de la elaborare, fapt ce dovedește stabilitatea 

produselor în timp.    

Pentru parfumurile elaborate, a fost calculat prețul de cost, având 

în vedere cheltuielile directe și indirecte. Prețul de cost stabilit este 

unul estimativ și, pentru un flacon cu volumul 5 mL, acesta constituie:  

„Formula 5” – 44,10 lei; „Formula 6” – 40,95 lei; „Formula 7” – 

39,35 lei; „Formula 8” – 43,02 lei. 

Prețul de cost al produselor obţinute confirmă că parfumurile 

„Extra” sunt cele mai costisitoare din întreaga gamă de produse 

parfumerice, acest fapt fiind determinat, în mare parte, de costul înalt 

al uleiurilor utilizate în prepararea parfumurilor. 
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Aprecierea parfumurilor cu note oriental-ierboase de către poten-

țialii consumatori a fost realizată prin aplicarea metodei focus-grup. 

Au fost implicați 11 participanți, dintre care, 3 bărbați și 8 femei, cu 

vârsta cuprinsă între 22-43 de ani, dominanți fiind participanții cu 

vârsta de 22 de ani (63,6%). Rezultatele obținute sunt prezentate în 

diagramele de mai jos. 

 
Fig. 6. Aprecierea aromei parfumulurilor  V, VI, VII,VIII 
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Chestionarea potențialilor consumatori a relevat că parfumul VIII 

este foarte plăcut, parfumul V este plăcut spre foarte plăcut, iar 

parfumul VI și VII sunt ordinare, astfel cea mai reușită formulă după 

părerea respondenților este cea a parfumurilor V și VIII. 

Referințe: 
1. GRIGORAȘ, C. Parfumuri cu note oriental-ierboase formulate pe bază de 

uleiuri eterice. În: Sesiunea naţională cu participare internațională de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicată aniversării a 75-a a USM, 

Ediția  a XXV-a,  22-23 aprilie 2021, Rezumatele comunicărilor. 

Chișinău: CEP USM, volumul I, 2021, pp. 27-29. ISBN 978-9975-152-

93-8. ISBN 978-9975-152-94-5. 

2. БАШУРА, А.Г. и др. Технология косметических и парфюмерных 

средств: Учеб. пособие для студентов фарм. спец. высшее учеб. 

заведений. Х. Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. 272 с. ISBN 

966-615-118-9, ISBN 966-8032-18-7.  

3. БОНДАРЕНКО, Ж.В., АНДРЮХОВА, М.В.  Технология парфюмер-

но косметических продуктов. Лабораторный практикум. Минск: 

БГТУ, 2018. 98 с. ISBN: 978-985-530-717-5. 

4. ГОСТ 31678-2012. Продукция парфюмерная жидкая. Общие тех-

нические условия. Введен: 01.07.2013. Москва: Стандартинформ 2019. 

16 с.  

 Recomandat 

Elena BUNDUCHI, dr., conf. univ. 
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РЕЦЕПТУРА ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКОЙ МАЗИ  

НА ОСНОВЕ АЦИКЛОВИРА И ЛИДОКАИН 

ГИДРОХЛОРИДА С ЗАЖИВЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 

 
Екатерина НАЦИБУЛИНА, студентка 

CZU: 615.11:615.454.1 natibulinaecaterina@mail.ru 

 
Today, Herpes Simplex virus is common in most people. Symptoms of 

herpes are itching and burning, after which bubbles appear on the lips, 
mucous membranes of the mouth and nose. 

All symptoms of the herpes virus are accompanied by painful sensations. 
To this end, a formulation of antiherpetic ointment based on acyclovir and 
lidocaine hydrochloride was developed. The active ingredient Acyclovir 
fights the Herpes Simplex virus, Lidocaine hydrochloride eliminates the 
painful symptoms of this disease, and sea buckthorn oil exhibits wound 
healing properties.  

The obtained data allowed to make a conclusion about the quality of the 
ointment, its stability, as well as compliance with other studied parameters 
[1, 2, 3, 4].  

 

Вирус простого герпеса/ Herpes simplex virus (ВПГ/ HSV) 
находится в организме большинства людей. Герпетическая ин-
фекция ВПГ-1 распространена широко: у 80-90% взрослого на-
селения в крови обнаружены противогерпетические антитела, ко-
лебания их количества возможны в течение жизни, причем кли-
нические проявления наблюдаются почти у 20% населения [5].  

Самые распространенные симптомы вируса ВПГ-1 высыпания 
в виде пузырьков, которые могут появиться на губах, слизистых 
оболочках носа и рта. 

Целью работы является выявление оптимальной рецептуры 
противогерпетического препарата с повышенным болеутоляю-
щим и ранозаживляющим эффектами. 

Глава I – Литературный обзор, включает теоретическую 
часть работы, в которой описываются вирус простого герпеса, 
противовирусные и местноанестезирующие препараты, техноло-
гия изготовления мазей в лабораторных условиях, другие компо-
ненты мази и их функции. 

mailto:natibulinaecaterina@mail.ru
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Компоненты противогерпетической мази: ацикловир – мазь 

5%, лидокаина гидрохлорид – инъекционные 10% растворы, 

ментол, пчелиный воск, масло ши, диметилсульфоксид, Montanov 

68, токоферол ацетат (Витамин Е), масло облепихи. 

Глава II – Методы исследования, приборы и реактивы, вклю-

чает экспериментальную часть, где описываются методы опреде-

ления подлинности компонентов, рецептура противогерпетичес-

кой мази и определение показателей качества. 

Мазь была изготовлена по трём рецептурам: ацикловир: лидока-

ин: ментол – Рецептура 1 (25: 7: 1), Рецептура 2 (30: 7: 1); ацикло-

вир: лидокаин: ментол: масло облепихи – Рецептура 3 (30: 7: 1: 3). 

Глава III – Результаты и обсуждения содержит данные пока-

зателей качества изготовленной мази ацикловир-лидокаин и их 

сравнение со стандартными значениями. 

Органолептические показатели – цвет, запах, однородность 

изготовленных мазей соответствуют стандартам ГФ [6, 7, 3]. 

Реологический показатель – консистенция мази, изготовлен-

ной по Рецептуре 1 – Ац: Л: М (25: 7: 1), не соответствует требо-

ваниям. 

Рассмотрим дальнейшие показатели качества для Рецептуры 2 и 3. 

Таблица  

Сравнительная характеристика показателей качества мазей, 

изготовленных по 2 и 3 рецептуре, по сравнению со стандартами 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

к
ач

ес
тв

а 

Р
ец

еп
ту

р
а 

2
 

Р
ец

еп
ту

р
а 

3
 

Р
ец

еп
ту

р
а 

2
 

(ч
ер

ез
 3

0
 

д
н

ей
) 

Р
ец

еп
ту

р
а 

3
 

(ч
ер

ез
 3

0
 

д
н

ей
) 

С
та

н
д
ар

тн
ы

е 

зн
ач

ен
и

я 

Цвет Светло-

желтый 

Желто-

оранжевый 

Светло-

желтый 

Желто-

оранжевый 

Белый, 

светло-
желтый 

Запах Характер-

ный запах 

ментола 

Характер-

ный запах 

ментола 

Характерный 

запах 

ментола 

Характерный 

запах 

ментола 

Характер-

ный запах 

ментола 

Однород- 

ность 

Гомогенная 

система 

Гомогенная 

система 

Гомогенная 

система 

Гомогенная 

система 

Гомогенная 

система 

Консистен-

ция,  

Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая Мягкая 
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pH 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50-6,50 

Перекисное 

число, 1 

meq/кг 

7,00 8,50 7,50 9,00 20,00-30,00 

Кислотное 

число,  мг 

KOH / 1 г 

23,56 25,25 25,81 26,65 25,00-50,00 

Йодное чис-

ло, г I2/100 г 

5,71 6,09 5,90 6,35 < 20,00 

Количество 

ациклови-

ра, мг 

43,46 43,46 42,11 42,79 44,50 

Количество 

лидокаина 

гидрохло-

рида, мг 

33,31  33,58 33,04 33,31 34,65 

Коллоидная 

стабиль- 

ность, см 

0 0  0 0  ≤ 0,50 

Термоста-

бильность, 

см 

0 0 0  0  ≤ 0,50 

Выводы 

1. Была изучена специализированная литература об активных 

компонентах. 

2. Подлинность лекарственных препаратов была подтверж-

дена с помощью химико-фармацевтических методов анализа. 

3. Была разработана рецептура мази на основе ацикловира, 

лидокаина гидрохлорида, ментола и масла облепихи с процент-

ным соотношением компонентов 30: 7: 1: 3. 

4. Была проведена сравнительная характеристика показателей 

качества получившихся мазей по сравнению со стандартами. 

5. Так как активные вещества в составе мази соответствует 

всем требованиям качества, то можно предложить данную рецеп-

туру в качестве противогерпетической мази с болеутоляющим 

эффектом, но только после определения токсикологии и микро-

биологического анализа.  

Библиография: 
1. Государственная фармакопея Российской Федерации XIII. Том 3. 

ФС.2.1.0026.15 Рацементол. Москва, 2015.  
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Рекомендовано  

Мария КУЛЯ, асист. 
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VALORIFICAREA TALCULUI CU OBŢINEREA 

OXIDULUI DE MAGNEZIU, MATERIE PRIMĂ PENTRU 

PRODUCERILE COSMETICĂ ŞI FARMACEUTICĂ 

 

Ana CORINI, studentă 

CZU: 661.846.22:661.183.4 corini.ana@mail.ru 

 
Currently, the industrial demand for magnesium oxide (MgO) is ensured 

by processing natural deposits by dry marl. Among the other varieties of 

natural raw materials that can supply MgO, but are little used at the 

industrial level, are silicates. 

The present paper describes the results of obtaining MgO from talc 

(Mg3Si4O10(OH)2) natural form of magnesium silicate, by applying a known 

industrial process, the "wet" process, easily adapted to the raw material. 

The adjusted "wet" process involves the following steps: 1) dissolving the 

talc in hydrochloric acid solution; 2) decanting the solution to remove the 

solid residue (SiO2, etc.); 3) precipitation of Mg(OH)2; 4) separation, by 

settling process, of the precipitate of Mg(OH)2; 5) decomposition of 

Mg(OH)2. As a result of the application of the process, an overall process 

yield of 92.3% was achieved. 

 

Oxidul de magneziu (MgO) este un produs cu multiple utilizări in-

dustriale, dintre acestea fac parte şi industriile produselor cosmetice şi 

medicinale. În industria cosmetică este utilizat ca ingredient în produ-

sele cosmetice cu acţiune adsorbentă şi de estompare, iar în medicină 

– în preparate medicamentoase utilizate pentru reducerea acidităţii 

crescute a sucului gastric.  

În prezent, necesarul de MgO este asigurat prin descompunerea ter-

mică a zăcămintelor de magnezit (MgCO3) şi dolomită 

(CaCO3·MgCO3), numită metoda „uscată” de obţinere [1]. O altă me-

todă aplicată dar pentru combinaţiile necarbonatate, aşa ca bischofitul 

(MgCl2·6H2O) şi sărurile din apele mărilor şi lacurilor sărate, este 

metoda „umedă” [1]. Aceasta din urmă prevede precipitarea mag-

neziului sub formă de hidroxid cu o bază tare, urmată de deshidratarea 

acestuia la temperatura de 3500C. Alte materii prime naturale care pot 

furniza MgO, dar nu sunt valorificate în prezent la nivel industrial, o 

https://ibn.idsi.md/ro/cautare?find=661.846.22%3A661.183.4
mailto:corini.ana@mail.ru
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constituie silicaţii. Talcul (Mg3Si4O10(OH)2) este o varietate de silicat 

în care conţinutul MgO poate atinge valori de până la 32% [2].   

Pornind de la datele prezentate în literatura de specialiate, a fost 

stabilit ca scop obţinerea MgO prin prelucrarea materiei prime talcul 

cu metoda „umedă”. 

Pentru a putea evalua cantitatea de MgO în materia primă şi în 

produs, a fost selectată, în calitate de metodă analitică de determinare, 

titrarea complexonometrică cu sarea de sodiu a acidului 

etilendiamino-tetraacetic (EDTA/complexonIII/trilon B), complexonul 

cu cea mai largă utilizare în practica analitică. Alegerea acestei 

metode este justificată de faptul că în analizele ce prevâd determinarea 

ionilor de metale, inclusiv magneziul, liganzii cei mai utilizaţi ca 

titranţi sunt acizii aminopolicarboxilici, ale căror proprietăţi de 

coordinare bune sunt datorate grupărilor metilencarboxilice  –CH2–

COOH şi atomilor de azot aminic, numiți şi complexoni.  

Aplicarea practică a acesteia a impus ajustarea condiţiilor de 

titrare, şi anume, concentraţia soluţiei de titrant cu referire la concen-

traţia ionilor de Mg2+
 în soluţie. Astfel metoda de titrare complexono-

metrică a fost aplicată pentru soluţii ale ionilor de magneziu cu con-

centraţiile mai mici şi mai mari decât 20 mg-echiv Mg2+/L, utilizând la 

titrare soluţiile de EDTA cu concentraţiile de 0,05N şi 0,1N. Metoda 

ajustată a fost aplicată următoarelor substanţe: MgSO4·7H2O, MgCO3, 

(CH3COO)2Mg·4H2O, (CH3CH(OH)COO)Mg·2H2O şi MgO.  

Rezultatele experimentale obţinute (Tab.) au relevat o diferenţă 

mai accentuată între conţinutul practic (ex) şi cel teoretic (t=100%) 

pentru (CH3COO) 2Mg·4H2O (ex=66,92%), urmat de MgO 

(ex=81,60%) şi MgCO3 (ex=87,36%). Diferenţa atestată, dintre 

valoarea teoretică şi cea practică, poate fi rezultatul utilizării în analize 

a unor substanţe produse cu cca 10 ani în urmă (aa.2001-2012). Ca ur-

mare a duratei lungi de depozitare, acestea puteau suferi transformări 

chimice, cu formarea unor combinaţii chimice care au micşorat gradul 

de puritate a substanţei. 

Ca rezultat al investigaţiei a fost dedus că pentru soluţiile ce conţin 

concentraţii mai mici de 20 mg-echiv Mg2+/L se va utiliza la titrare 

soluţia de 0,05N EDTA, iar pentru concentraţii ale ionilor de Mg2+ 
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mai mari decât 20 mg-echiv/L este indicată pe post de titrant soluţia 

de 0,1N EDTA. 

Tabel 

Conţinutul procentual de substanţă stabilit experimental  

prin metoda titrimetrică cu EDTA 

Substanţa % 

MgO 81,60 

MgCO3 87,36 

MgSO4·7H2O 98,88 

(CH3COO) 2Mg·4H2O 66,92 

(CH3CH(OH)COO)Mg·2H2O 93,93 

  

La fel, experimental, au fost stabilite cantitatea (volumul) şi 

concentraţia acidului clorhidric necesar solubilizării probei de talc. Se 

cunoaşte că în analizele ce prevăd etapa de solubilizare a compuşilor 

minerali, acidul clorhidric este folosit cel mai des pe post de reactiv de 

dizolvare, deoarece este cel mai tare acid dintre cei minerali. În aceste 

analize, se folosesc soluţii diluate în raport diferit, de la 1:1 până la 

1:5. Rezultatele experimentale au relevat că pentru dizolvarea talcului 

este indicată soluţia de acid clorhidric de 1:5. 

Având în vedere condiţiile stabilite pentru determinarea titrimetrică 

şi cele de solubilizare, preliminar obţinerii produsului a fost stabilit 

conţinutul de MgO în proba de talc. Determinarea a constat în 

solubilizarea probei în exces de soluţie de acid clorhidric (10 mL HCl 

(1:5)), neutralizarea (cu sol. NaOH), ajustarea pH-ului soluţiei cu 

soluţie tampon amoniacală până la 10 unităţi şi titrarea cu soluţie de 

0,1 N EDTA. Analizele au relevat că conținutul de MgO în talcul 

analizat constituie 14,0%.  

Ulterior, pentru prelucrarea talcului cu obținerea de MgO a fost 

aplicată metoda „umedă”, metodă tradițională aplicată pentru materiile 

prime necarbonatate. Valorificarea talcului cu aplicarea acestei 

metode a implicat următoarele etape: 

1. uscarea probei de talc pentru eliminarea apei higroscopice; 

2. dizolvarea probei de talc în soluţie de acid mineral: 

Mg3Si4O10(OH)2 + 6HCl  3MgCl2+ 4SiO2 + 4H2O 
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3. decantarea soluţiei pentru eliminarea reziduului solid (SiO2, ş.a. 

impurităţi); 

4. neutralizarea soluţiei; 

5. precipitarea Mg(OH)2 cu soluţie de bază: 

MgCl2+ 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl 

6. decantarea precipitatului format; 

7. deshidratarea precipitatului: Mg(OH)2  MgO + H2O. 

Realizarea practică a procedeului a demonstrat că comparativ cu 

alte materii, la valorificarea talcului prin metoda umedă, este necesar 

de a aplica suplimentar etapa de decantare pentru a separa oxidul de 

siliciu rezultat de pe urma solubilizării talcului. Totodată, valoarea 

randamentului global al procesului de 92,3% demonstrează că metoda 

umedă, în varianta prezentată în literatura de specialitate, nu necesită 

optimizări pentru a mări randamentul procesului. 

Referinţe: 
1. ИТС 21-2016 Производство оксида магния, гидроксида магния, 

хлорида магния [citat 12.05.2020]. Disponibil http://docs.cntd.-

ru/document/1200143293  

2. OSADCHENKO, I.M., LYABIN, M., ROMANOVSKOVA. A.D. 

Magnesium oxide: properties, methods of preparation and application 

(analytical review). In: Natural Systems and Resources, 2018, vol. 8.,    

no. 3. UDC 546-3:661.846'022, LBC 24.122. 
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ELABORAREA APEI DE PARFUM CU AROME CITRICE 

 

Anastasia CARACAȘ, studentă 

CZU: 665.564 ncaracas@mail.ru 

  
This study refers to the perfume industry. Starting from the preferences in 

the using of perfumery products by the consumers aged 20-25, established 

based on the questionnaire of 20 respondents, six perfume water product 

formulas were developed. The fragrance notes of the formulas were provided 

by the essential oils of grapefruit, eucalyptus, bergamot, orange. 

The note ratio of the selected formula is 5: 3: 2, where 5 parts belong to 

grapefruit essential oil, 3 parts – eucalyptus essential oil and 2 parts – 

orange and bergamot essential oil. 

 

Produsele de parfumerie ne oferă individualitate şi emoţii pozitive, 

astfel tendinţele actuale în parfumerie fiind trecerea de la producerea 

în masă la producerea individualizată, iar din totalitatea de produse de 

parfumerie, cele cu note citrice sunt cele mai populare, mai ales în 

spaţiul european.  

Pentru elaborarea apei de parfum cu note citrice, cu o concentrație 

de esență de 10%, au fost selectate patru uleiuri esențiale: ulei esențial 

de grapefruit, ulei esențial de portocală, ulei esențial de eucalipt și ulei 

esențial de bergamotă, care dețin și certificate de calitate. Astfel, 

pornind de la datele din literatura de specialitate cu referire la tehno-

logiile de obţinere a produselor parfumerice lichide au fost stabilite 

etapele, prin parcurgerea cărora se va obţine apa de parfum: 

întocmirea compoziției parfumerice, elaborarea recepturii lichidului 

odorant, maturația, dizolvarea amestecului de substanțe în alcool, 

maturația, fasonarea, ambalarea [1]. 

Potrivit raportului de părți, au fost elaborate șase formule  de apă 

de parfum (Fig. 1-6), care includ uleiurile exemplificate și adăugate 

conform regulii ce spune că primele picături vor avea rolul de note de 

bază, ele vor fi urmate de notele de mijloc și apoi de cele de top.  

Pentru a stabili dacă produsul elaborat, apa de parfum, face parte 

din preferinţele potenţialilor consumatori de pe segmentul de piaţă 

selectat (vârsta 20-25 de ani), a fost întocmit şi aplicat un chestionar. 

mailto:ncaracas@mail.ru
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Preliminar chestionării, a fost determinat eşantionul. Pornind de la 

cerinţeţe statistice faţă de un studiu pentru ca acesta să fie considerat 

ştiinţific, şi anume, o eroare nu mai mare de 5% pentru o probabilitate 

de 95%, folosind un calculator statistic [2], a fost calculat că pentru o 

populaţie statistică de 20 de persoane este necesară chestionarea a 19 

persoane. Practic, au fost intervievate 20 de persoane. Răspunsurile 

respondenţilor sunt redate în diagramele de mai jos (Fig. 7-11 și Tab.). 
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Aplicarea chestionarului de interviu pentru un eşantion de 20 de 

persoane a relevat că produsul parfumeric apa de parfum cu note 

citrice, bazată pe substanțe de origine naturală este tipul de produs 

preferabil pentru cca 50% dintre respondenţi. 

Aproape 90% dintre participanţii la testare au indicat că, dintre cele 

șase formule, formula 3 satisface cel mai bine cerinţele consumato-

rului cu privire la aromă şi intensitatea acesteia.  

Apa de parfum elaborată cu formula de 5:3:2, unde nota de top este 

uleiul esențial de grapefruit, nota de mijloc – uleiul esențial de euca-

lipt și nota de bază – uleiul esențial de portocală și cel de bergamotă, a 

fost supusă verificării după indicii de calitate specificaţi în GOST 

31678-2012 [3].  

Indicii determinaţi au fost: aspectul și omogenitatea, culoarea și 

mirosul, persistența mirosului, transparența și tăria compoziției parfu-

merice. Analizele date au fost efectuate de trei ori, cu o consecuti-

vitate, pentru a urmări schimbările posibile ce ar putea interveni în 

compoziția apei de parfum. 

Analizele organoleptice ale produsului au demonstrat că apa de 

parfum realizată este transparentă, incoloră, cu miros de citrice, cores-

punzător ingredientelor utilizate la formularea acesteia, cu o persis-

tență a mirosului de 50 h. 
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Pentru a îngloba toți factorii de producție ai produsului parfumeric 

elaborat, a fost necesar a calcula aproximativ prețul de cost pentru un 

flacon de apă de parfum cu arome citrice. Acesta a inclus atât chel-

tuielile pentru materiile prime, cât și cele auxiliare, cheltuielile de 

transport și cele de control ale produsului finit. Ca rezultat a fost 

obținut un preț de 33,65 lei pentru un flacon de apă de parfum cu 

arome citrice. 

Prețul de cost pentru un flacon de apă de parfum cu arome citrice 

de 5 mL este de 33,65 lei şi este format din cheltuielile pentru ingre-

diente (patru uleiuri, alcoolul etilic și apa distilata), cheltuielile pentru 

materiile auxiliare (flaconul dotat cu pulverizator) și cheltuielile 

indirecte  (transport și control al produsului finit). 

Referințe: 
1. КАСПАРОВ, Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики. 

[online] Москва: Агропромиздат, 1988. 287 c. ISBN 5-10-000003-1. 

[Accesat 12.05.2020], disponibil: https://zinref.ru/000_uchebniki/03800-

parikmaher/101_00_osnovi_proizvodstva_prfumerii_kaspa-

rov_1988/000.htm 

2. INFOMASS: Calculator eșantion sondaj de opinie. Studii și sondaje 

autentice, [Accesat 29.06.2021], disponibil:  http://www.infomass.ro/re-

surse/calculator-eroare-esantion  

3. ГОСТ 31678-2012. Продукция парфюмерная жидкая. Общие техничес-

кие условия. Введен: 01.07.2013. Москва: Стандартинформ, 2019. 16 с. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ 

МИОКАРДА НА ОСНОВЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА И 

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Юлия ТОДОРОВА, мастерантка  

CZU: 615.22:616.127-005.8 todorova.y97@mail.ru 

 
The purpose of master's thesis on the topic: "Nitroglycerin and acetylsali-

cylic acid a preventive remedy of prolonged action in case of heart attack" 
was to elaborate a formulation of a new prophylactic agent of prolonged 
action for myocardial infarction based on nitroglycerin and acetylsalicylic 
acid. The proposed drug will be effective for the relief and systematic 
prevention of angina attacks, which can develop into myocardial infarction, 
and also as a rehabilitation treatment after myocardial infarction. 
Acetylsalicylic acid was obtained in laboratory conditions by two methods. 
The active and auxiliary components of the potential drug were subjected to 
chemical and pharmaceutical analyzes. 

After fabrication the dosage form, it was also subject to quality control, in 
accordance with the requirements of the current regulatory and technical 
documentation. The proofs of the prolonged effect of the dosage form are 
presented. 

 
Согласно статистическим данным, сердечно-сосудистые 

заболевания являются основной причиной смертности во всем 
мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, еже-
годно от болезней сердца и сосудов умирает 17 миллионов чело-
век, что составляет около 30% всех случаев смерти в мире [1]. По 
данным медицинской статистики, причиной свыше 50% смертей 
граждан нашей страны за последние десять лет, стали именно 
кардиологические болезни. Причем четверть от числа всех 
скончавшихся были в трудоспособном возрасте. Инфаркт 
миокарда встречается как у лиц среднего, так и молодого 
возраста [2]. 

Актуальность проблемы ССЗ обусловливается тяжелым прог-
рессирующим течением болезни. Ситуация с распространением 
новой коронавирусной инфекции заставила общество взглянуть 

mailto:todorova.y97@mail.ru
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на актуальность ССЗ с нового ракурса: люди, страдающие болез-
нями сердца и кровеносных сосудов, оказались в группе риска. 

 
График 1. Статистика смертности населения  

Республики Молдова за 2019 год 

 

Согласно официальной статистике, с начала 2020 года, число 

сердечно-сосудистых заболеваний выросло сразу на 25% [3]. 

Инфаркт миокарда (сердечный приступ) – это острое заболева-

ние сердца, одна из клинических форм ишемической болезни 

сердца, протекающая с развитием некроза (омертвение) участка 

миокарда, обусловленного абсолютной или относительной 

недостаточностью его кровоснабжения. Основу болезни 

составляет атеросклеротическое сужение коронарных артерий, 

питающих сердечную мышцу. Чем быстрее будет оказана 

медицинская помощь, тем больше шансов на благополучный 

исход приступа. Однако при хронических формах инфаркта 

миокарда необходимо принимать и препараты, которые 

используются в качестве профилактики и купирования развития 

болезни, во избежание летальных случаев [4]. С этой целью была 

разработана рецептура профилактического средства 

пролонгированного действия на основе нитроглицерина и 

аспирина. Данная комбинация действующих веществ успешно 
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сочетается в одной схеме лечения, давая улучшенный тера-

певтический эффект и снижая таким образом лекарственную 

нагрузку. 

Уже многие годы в списке препаратов для купирования прис-

тупов инфаркта миокарда и острой сердечной недостаточности – 

ведущее место принадлежит нитроглицерину.  

Ментол, добавленный в рецептуру, используют в случае сер-

дечно-сосудистых заболеваний для уменьшения проявления бо-

левого синдрома и улучшения переносимости нитроглицерина, 

снижения побочных действий. Применение ацетилсалициловой 

кислоты помогает предотвратить образование тромба в сосуде и 

снизить угрозу развития инфаркта миокарда. 

Предложенный препарат будет эффективен для купирования и 

систематической профилактики приступов стенокардии, которые 

могут перерасти в инфаркт миокарда, а также как восстано-

вительное лечение после инфаркта миокарда.  

В лаборатории ацетилсалициловую кислоту получили взаимо-

действием 4 г салициловой кислоты и 6 мл уксусного ангидрида в 

присутствии 14 мл бензола. Для очистки продукт перекристалли-

зовывали [5]. 

 
Схема. Получение ацетилсалициловой кислоты 

 

Получили ацетилсалициловую кислоту с выходом 58,3%. В 

дальнейшем, был проведет химико-фармацевтический анализ 

полученной ацетилсалициловой кислоты, в результате чего было 

выявлено, что она соответствуют требованиям ГФ РФ XII изд.  

Наиболее подходящей лекарственной формой для получения 

профилактического средства пролонгированного действия при ин-

фаркте миокарда является форма пилюль, покрытых оболочкой.  

При длительном приеме ацетилсалициловой кислоты у боль-

ных со стабильной ишемической болезнью сердца возможно по-
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ражение слизистой желудочно-кишечного тракта. Таким образом, 

заключение ацетилсалициловой кислоты в желатиновую оболоч-

ку снизит ее токсичность на стенки слизистой. Чтобы продлить 

действие препарата, нитроглицерин покрывают оболочкой. Тера-

певтический эффект развивается постепенно и сохраняется в 

течение нескольких часов [6]. 

Одним из наиболее распространенных формообразующих ма-

териалов для производства оболочек является желатин, из кото-

рого была приготовлена желатиновая масса, соблюдая все темпе-

ратурные показатели и методом погружения нанесена на поверх-

ность пилюли. 

Проведен анализ полученной лекарственной формы, который, 

в итоге, отвечает всем требованиям контроля качества, согласно 

требованиям ГФ РФ XI изд.: органолептические свойства, сред-

няя масса, распадаемость. 

Спектрофотометрическим методом доказано пролонгирован-

ное действие полученной лекарственной формы.  

По результатам изучения кинетики растворения наблюдается 

фармацевтическая эквивалентность профилей растворения препа-

рата через 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 минут. Рассчитанные значения 

концентрации в каждой временной точке укладываются в допус-

тимый диапазон. 

 
График 2. Зависимость концентрации от времени 
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Из графика можно отметить, что с течением времени из ле-

карственной формы постепенно высвобождается все большее ко-

личество активных веществ. Благодаря желатиновой оболочке за-

медляется высвобождение лекарственных веществ и обеспечи-

вается увеличение продолжительности его действия. 

Чтобы с уверенностью сказать, что предложенный препарат 

может быть применен в медицинской практике, необходимо про-

вести дополнительный микробиологический анализ. 
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НООТРОПНОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ ПИРАЦЕТАМА, 

ЦИННАРИЗИНА И ЛИСТЬЕВ ГИНКГО БИЛОБА 

 

Алёна КОВАЛЬЧУК, студентка 

CZU: 615.217.3 alyonacova@mail.ru 

 
Nootropics are drugs that have a positive effect on cognitive functions, 

memorizing of information, increase the resistance of the brain to adverse 

conditions and increased stress. The goal of this work was to propose a 

formulation of a new nootropic drug based on piracetam, cinnarizine and 

Ginkgo Biloba leaves. Based on theoretical data and conducted studies of 

separately selected active substances, the future drug can have a strong 

nootropic effect with minimal side effects. 

 

Многие задумывались над тем, как всё успевать, как стать 

умнее, развить память и концентрацию внимания, и эти вопросы 

заставили ученых работать над группой препаратов, увеличиваю-

щих ресурсы мозга, то есть ноотропах.  

Ноотропы – это препараты, оказывающие прямое активирую-

щее влияние на интегративные механизмы мозга, стимулирую-

щие обучение, улучшающие память и умственную деятельность, 

повышающие устойчивость мозга к «агрессивным» воздейс-

твиям, улучшающие кортико-субкортикальные связи.  

Целью данной работы явилось предложение рецептуры нового 

потенциально ноотропного препарата на основе пирацетама, 

циннаризина и листьев Гинкго Билоба с минимальными 

побочными действиями. Для этого было необходимо: 

 изучить существующие активные компоненты, подходящие 

для цели работы, и исследования по их взаимодействию; 

 предложить комбинации активных веществ и исследовать 

возможное их взаимодействие; 

 провести качественный и количественный анализ каждого 

активного компонента; 

 предложить оптимальную фармацевтическую форму для 

применения смеси активных ингредиентов. 
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Для данной работы был выбран пирацетам, который является 
первым ноотропом и продолжает возглавлять данную группу по 
сей день. Препарат оказывает положительное влияние на обмен-
ные процессы мозга, повышает концентрацию АТФ в мозговой 
ткани, улучшает интегративную деятельность головного мозга, 
способствует консолидации памяти, облегчает процесс обучения. 

Далее был выбран циннаризин ввиду его сосудорасширяющих 
свойств. Циннаризин способствует лучшему проникновению пре-
паратов и также насыщению мозга кислородом для лучшего 
функционирования. 

Были также выбраны листья гинкго билоба как растительный 
препарат, известный своими венотонизирующими, ноотропными, 
антигипоксическими свойствами, улучшающими микроциркуля-
цию, повышающими умственную работоспособность, улучшаю-
щими мозговое кровообращение. Все эти свойства обязаны сос-
таву листьев гинкго билоба, насчитывающих свыше 100 веществ, 
из которых уникальными являются гинкголид и билобалид. 

Далее были изучены исследования попарного применения 
каждого активного компонента и их моноприменения. Все иссле-
дования подтверждают, что препараты в паре оказывают лучшее 
действие на функции головного мозга, нежели при монопримене-
нии [1,2,3]. Не было также зарегистрировано ни одного случая 
передозировки пирацетамом или гинкго билоба, препараты обла-
дают очень хорошей переносимостью. Помимо вышесказанного, 
комбинация пирацетам и циннаризин усиливает действие других 
ноотропных препаратов, коим является гинкго билоба, поэтому 
есть вероятность, что препарат будет обладать минимальными 
побочными эффектами, с максимальным при этом действием. 

Был проведен анализ активных компонентов в соответствии с 
ТНД. 

Пирацетам был подвергнут фармакопейному анализу. Цинна-
ризин был подвергнут органолептическому, физическому и фи-
зико-химическому анализу. Измельченные листья гинкго билоба 
были проверены на влажность и содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на рутин, что составило 4,2%, по требованиям фар-
макопеи – не менее 0,5%. 
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Далее была разработана рецептура потенциально ноотропного 

средства, исходя исключительно из библиографических данных, 

проанализированная органолептически, физически и физико-

химически. УФ спектры активных веществ в предложенной 

рецептуре не претерпели изменений, что указывает на факт, что 

активные компоненты сохранили свою активность и не 

прореагировали между собой. 

В случае признания эффективности данного препарата и 

выпуска его на рынок, было разработано название и эмблема. 

Выводы о проделанной работе следующие: 

1. Предложена рецептура нового лекарственного препарата на 

основе пирацетама, циннаризина и измельченных листьев гинкго 

билоба как ноотропного средства. 

2. Все активные вещества были подвергнуты качественному и 

количественному анализу. 

3. Была приготовлена и проанализирована лекарственная фор-

ма препарата на основе пирацетама, циннаризина и гинкго билоба. 

4. Была разработана эмблема, название и упаковка препарата, 

в случае признания специалистами его эффективности и возмож-

ного выпуска на рынок. 

5. Для дальнейших выводов необходимо провести все 

анализы для выбранных компонентов, включая токсикологию и 

клинические исследования. 
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DE OXIDARE ACTIVIZATE DE RADIAŢIILE UV 
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The current trend in cosmetics is to minimize the number of ingredients, 

especially synthetic, while maintaining the high cosmetic action of the 

product. 

In this sense, it was proposed to study on model systems, the oxidation 

processes with OH radicals in the presence of cosmetic ingredients and skin 

components, also evaluated the degree of their involvement in radical 

processes activated by UV radiation. 

Research has shown that among the investigated substances, glycine, 

urea and glycerin inhibit the development of oxidation processes with the 

participation of OH radicals by interrupting their regeneration chain, while 

alanine, by training in regeneration processes, supports the realization of 

radical oxidation processes. 

      

Una dintre cauzele îmbătrânirii pielii sunt considerate radiaţiile solare 

UV, care, la rândul lor, se numără printre factorii care contribuie la 

generarea radicalilor liberi şi a particulelor active ale oxigenului. Este 

cunoscut că pielea se opune acţiunii particulelor active prin antrenarea 

sistemelor antioxidante proprii, totodată, se intervine şi din exterior prin 

aplicarea produselor cosmetice fotoprotectoare care conţin în calitate de 

ingrediente filtre UV (fizice și chimice) şi antioxidanţi [1]. 

Au fost realizate cercetări pentru a stabili dacă unele substanțe din 

complexul NMF (NMF – natural moisturizing factor), precum şi 

glicerina, pentru care se cunoaşte că are propietatea de a reţine apa 

bine, participă în procesele de oxidare activizate de radiaţiile UV. 

Substanţele complexului NMF care au constituit obiectul cercetării au 

fost glicina, alanina şi ureea.  

Aplicând metoda acceptorilor concurenţi, au fost realizate studii pe 

sisteme model de tipul S-H2O2-PNDMA-hν, unde: S – substanţele 

studiate; H2O2 – sursă de radicali OH; PNDMA – substrat concurent 

mailto:cociorva.marcela98@mail.ru


CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ 
 

 

 37   

pentru radicali; hν – radiaţii UV [2]. Sursele de radiaţii UV, lampa 

DPT-400 şi lampa cu lumină monocromatică (λ=365 nm), au modelat 

radiaţiile din domeniul UV-A al spectrului solar (λ=320-400 nm), iar 

lampa DPT-400 şi radiaţiile din domeniile UV-B şi UV-C.  
Preliminar modelărilor, au fost măsurate spectrele de absorbție ale 

substraturilor cercetate (Fig. 1), care au relevat maxime de absorbție ale 
substanţelor la lungimile de undă 192-193 nm, lungimi care fac parte din 
domeniul radiaţiilor UV-C. Spectrele au confirmat că substanţele 
cercetate nu sunt susceptibile la acțiunea radiațiilor UV-A și UV-B. 

    
Fig. 1. Spectrele de absorbţie: a – ureea (C = 1 M); b – alanina (C = 

10-2 M); c – glicina (C = 10-1 M); d – glicerina (C = 10-1 M). l = 1 cm, 
spectrofotometru UV/VIS T70+ 

           
Cercetările au continuat cu evaluarea comportamentului substratu-

rilor atunci când în sistem sunt prezente particulele active, radicalii 
OH, generate în prezenţa radiaţiilor UV (Fig. 2). 

  
 

Fig. 2. Variaţia concentraţiei soluţiei de PNDMA la iradierea cu 
radiaţii UV (lampa DRT-400) în prezenţa: a – ureei; b – glicinei;  

c – glicerinei. l = 1 cm, spectrofotometru UV/VIS SP8001 
 
Datele experimentale obţinute la iradiarea sistemelor ce conţin 

uree, glicină, glicerină cu radiaţiile UV emise de lampa ДРТ-400 arată 
că odată cu creșterea concentraţiei soluţiei de substrat, scade 
decolorarea soluţiei de PNDMA. Deci, ureea, glicina, glicerina câştigă 
concurenţa pentru radicalii OH în fața PNDMA. Situaţia atestată poate 
fi explicată de realizarea următoarelor procese chimice: 
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pentru uree și glicină 

R-NH2 + OH·   RNH+ + 

OH- 

pentru glicerina 

R–H + OH·  R· + H2O 

R· + R·  R–R 

Aceleaşi sisteme au fost supuse iradierii cu lumină monocromatică 

(λ=365 nm), radiaţie prezentă în mediul ambiant. A fost constatată 

aceeaşi legitate cu privire la comportamentul ureei, glicinei, glicerinei 

ca și în cazul iradierii cu spectrul de radiații UV extins (lampa       

ДРТ-400). 

Datele experimentale obținute la iradiarea sistemelor ce conţin 

alanină cu radiaţiile UV emise de  lampa ДРТ-400 demonstrează că 

odată cu creşterea concentrației soluţiei de alanină, decolorarea 

soluţiei de PNDMA la fel crește. Astfel constatăm că alanina participă 

în procesele de regenerare a radicalilor (Fig. 3).  

Procesele chimice care au loc în acest caz sunt următoarele. 

Radicalii OH formaţi la fotoliza H2O2 interacţionează cu acidul, rezul-

tând radicalul H2N-


C (CH3)-HOOC: 

H2N-CH(CH3)-COOH +  H2N-


C (CH3)-HOOC (


R ) + H2O    

Radicalul format în reacţia de mai sus este activ şi se antrenează în 

procese de regenerare a radicalilor OH:  

 
Fig. 3. Variaţia concentraţiei soluţiei de PNDMA la iradierea cu 

radiaţii UV (lampa DRT-400) în prezenţa alaninei. l = 1 cm, 

spectrofotometru UV/VIS SP8001 

HO
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R  +  O2      2



OR  (P + ) 

2



OR  + RH  ROOH + 


R  

Același sistem a fost supus iradierii cu lumină monocromatică 

(λ=365 nm), caracteristică mediului ambiant. Rezultatele au fost simi-

lare celor obţinute la iradierea cu spectrul de radiații UV extins (lampa 

ДРТ-400).  

Deşi atât glicina, cât şi alanina fac parte din clasa de aminoacizi, 

totuşi a fost atestat un comportament diferit al acestora în procesele cu 

participarea radicalilor OH. Faptul că glicina nu participă în procesele 

de regenerare a particulelor active OH, spre deosebire de alanină, 

poate fi explicat prin aceea că alanina, datorită prezenței grupei CH3, 

interacţionează cu radicalii OH cedând protonul, pe când glicina 

cedează electronul de la grupa amină. 

Deci, incorporarea substanţelor complexului NMF, glicina și ureea, 

în formulele de produse cosmetice, ar aduce o plusvaloare produselor 

cu efect de hidratare, deoarece acestea vor creşte efectul de îngrijire a 

tenului prin prevenirea realizării proceselor de oxidare radicalică. Nu 

este recomandată folosirea alaninei în calitate de ingredient cu acţiune 

hidratantă, pe motiv că aceasta ar accelera procesul de fotoîm-

bătrânire.   
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УТИЛИЗАЦИЯ АГРОПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ В ВИДЕ 

КОСМЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ БЕЛКОВОЙ ПРИРОДЫ 

 
Маргарита ЕНИ, студентка 

CZU: 637.62:66.094.941 margaritaeni@gmail.com 
 

In the cosmetic industry protein compounds are in demand in various 
kinds of cosmetic which have important cosmetic properties, such as: lifting, 
conditioning, moisturizing. The production of protein hydrolysates consists in 
the breakdown of molecules of protein compounds, which more easily 
penetrate the skin and ensure normal skin function and hair growth. The 
method  includes the treatment of keratin-containing raw materials with 
alkali, followed by determination of the content and nature of the obtained 
protein compounds.         

 
Отходы сельскохозяйственной промышленности являются 

ценными источниками кератина. Утилизация кератинсодержа-
щего сырья решает экологическую проблему, является экономи-
чески выгодной, способствует более интенсивному развитию 
промышленности. 

В данной работе представлены данные, полученные при ще-
лочной обработке кератинсодержащего сырья с целью получения 
косметического сырья – белковых гидролизатов. 

Козья шерсть и куриные перья являются источниками керати-
на. Кератин представляет собой фибриллярный белок, обладаю-
щий механической прочностью и достаточно большим размером, 
что усложняет усваивание его кожей и волосами. Именно 
поэтому существует три способа (ферментативный, щелочной, 
кислотный) получения «растворимой» фракции кератина – бел-
кового гидролизата, представляющего собой фрагменты из неско-
льких связанных аминокислот. 

В качестве реакции идентификации природы белковых гидро-
лизатов были выбраны такие реакции: нитропруссидная реакция, 
реакция Фоля, реакция Эллмана, нингидриновая реакция [1, 2].  

Принцип количественного определения заключался в регист-

рации максимума поглощения продуктов взаимодействия глута-

миновой кислоты и нингидрина (Pис.1) после чего концентрация 
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полученных белковых гидролизатов вычислялась методом гра-

дуировочного графика (Pис.2).  

  
Рис.1. Спектр UV-VIS 

продукта взаимодействия 

глютаминовой кислоты. 

Скислоты=0,2 мг/мл и Снингидрина 

= 2%, l = 1 см 

Рис.2. Калибровочный график для 

раствора глютаминовой кислоты. 

С
кислоты 

 = (0,003-0,016) мг/мл, l = 1 

cм 

 

Обработка перопухового сырья и козьей шерсти заключалась в 

промывании его мыльным раствором, после чего дистиллирован-

ной водой. Сушка промытого сырья протекала при комнатной 

температуре (18-22) . Для проверки влияния размера сырья на 

процесс гидролиза, перопуховое сырье и козья шерсть предвари-

тельно были измельчены до размеров: 0.5; 1.5; 2.0 см. 

Ниже представлены практически полученные данные, при 

варьировании концентрации щелочи и ее природы (Табл.1-3). 

Таблица 1 

Концентрация белкового гидролизата  

С 
NaOH/KOH

 = 3%, t= 85-90 0C, l = 0.5 см 

y = 65.092x + 0.0287
R² = 0.9853

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.005 0.01 0.015 0.02

А
5

7
5

[ГК], мг/мл

Сырье 

Параметp 
Козья шерсть 

, мин 15 60 120 180 240 300 360 420 

А575 
0,001/ 

0,001 

0,001/ 

0,001 

0,001/ 

0,003 

0,001/ 

0,001 

0,001/ 

0,006 

0,001/ 

0,005 

0,021/ 

0,019 

0,019/ 

0,013 

 Куриные перья 

А575 
0,015 / 
0,015   

0,015/ 

0,013  

0,015/ 

0,013  

0,015/ 

0,013  

0,015/ 

0,013  

0,015/ 

0,015  

0,023/ 

0,019  

0,015/ 

0,014  
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В результате данной работы были установлены оптимальные 

условия проведения щелочного гидролиза для двух типов сырья: 

размер сырья – 0.5 см, концентрация щелочи – 5%, соотношение 

сырье: щелочь – 1:5, температура – 85-900С. Подтверждено 

наличие SH-групп с помощью качественных реакций, указываю-

щих на цистеин в составе продуктов гидролиза. 

Таблица 2 

Концентрация белкового гидролизата 

 С 
NaOH/KOH

 = 7%, t= 85-90 0C, l =  0.5 см 

Сырье 

Параметр 
Козья шерсть Куриные перья 

щелочь NaOH KOH NaOH KOH 

t, мин 15 15 

А
575

 0,419 0,422 0,521 0,485 

[БГ], мг/мл 0,006 0,006 0,008 0,007 

 

Таблица 3 

Концентрация белкового гидролизата 

 С 
NaOH/KOH

 = 5%, t= 85-90 0C, l =  0.5 см 

Сырье 
Параметр 

Козья шерсть 

t, мин 15 60 120 180 240 300 360 420 

А
575

 0,201 0,213 0,218 0,272 0,243 0,357 0,243 0,211 

[БГ], 

мг/мл 
0,003 0,003 0,003 0,004 0,003 0,005 0,003 0,003 

 Куриные перья 

А
575

 0,200 0,356 0,428 0,476 0,503 0,413 0,350 0,205 

[БГ], 

мг/мл 
0,003 0,005 0,006 0,007 0,007 0,006 0,005 0,003 
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Показано, что из козьей шерсти получается меньше гидроли-

затов (0,3330 кг продукта/кг сырья) по сравнению с куриными пе-

рьями (0,4253 кг продукта/ кг сырья). 
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ЩЕЛОЧНАЯ ОБРАБОТКА КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ 

 
Анастасия БАЛЦАТУ, студентка 

CZU: 637.62:66.094.941 akorablina090516@gmail.com 
 
One of the types of raw materials of protein origin are protein 

hydrolysates obtained from the agricultural waste industry. Protein 
hydrolysates are mainly used in the production of cosmetics for skin and hair 
care. They can be obtained by several methods: acidic, alkaline or enzymatic 
hydrolysis. There will be described the alkali hydrolysis method for the raw 
feather material and goat wool, the optimal conditions and also suggested 
the quantitative analysis method of the obtained products. 

 
Белковые гидролизаты являются одним из продуктов перера-

ботки белков и имеют широкое применение в косметической про-
мышленности в производстве косметики по уходу за волосами и 
могут быть получены различными способами. 

Получение белковых гидролизатов из отходов сельскохозяйс-
твенной промышленности (перо, шерсть) является экономически 
выгодным, так как в Республике Молдова данная отрасль 
промышленности очень хорошо развита, следовательно, она 
может быть обладателем дешевого сырья для косметического 
производства, а также поставщиком сырья в другие страны.  

В данной работе представлены результаты, полученные при 
переработке отходов, содержащих кератин, для получения 
косметического сырья – белковых гидролизатов.  

Белковые гидролизаты – это природные органические полиме-
ры. Они состоят из свободных и связанных аминокислот и их 
солей. Есть три метода получения белковых гидролизатов: 
кислотный, щелочной и ферментативный гидролиз. Щелочной и 
кислотный гидролиз могут привести к полному разрушению 
некоторых важных аминокислот, а также требуют нейтрализации, 
поэтому зачастую комбинируют несколько методов для 
получения лучших результатов гидролиза [1]. 

Для выявления оптимальных условий щелочного гидролиза 
была проведена серия экспериментов со следующими условиями: 
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концентрация раствора щелочи 3,5,7%; размер сырья 0,5-2 см; 
соотношение массы сырья к объему щелочи 1:3, 1:5, 1:10; время 
проведения гидролиза 4-8 часов; температура 80-950С. Для подт-
верждения образования гидролизатов использовались такие 
качественные реакции, как реакция Фоля, нингидриновая реакция 
и биуретовая реакция.  

Для количественного определения был предложен метод, 

основанный на нингидриновой реакции. Суть метода в 

следующем: для измерения оптической плотности раствора 

гидролизатов был выявлен максимум поглощения продуктов 

взаимодействия глютаминовой кислоты с нингидрином, откуда 

была определена длина волны 567 нм (Рис. 1).  

 
Рис.1. Спектр поглощения продуктов взаимодействия 

глютаминовой кислоты с нингидрином. Скислоты = 0,1 мг/мл, 

Cнингидрина = 2%,  l=1см 

Далее на основе полученных данных был построен калиб-

ровочный график по раствору глютаминовой кислоты (Рис. 2). 

 
Рис.2. Калибровочный график по раствору глютаминовой кислоты 

Скислоты = (0,002-0,032) мг/мл 
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При изучении специализированной литературы [2] было выяв-

лено, что при добавлении сульфида натрия в щелочной раствор по-

лучение растворимой фракции кератина происходит быстрее и в 

больших количествах, чем в его отсутствие, поэтому в данной рабо-

те приведены практические результаты сравнения использования 

щелочного раствора с сульфидом натрия и без него (Табл. 1, 2).  

Таблица1 

Изменение оптической плотности и концентрации  

гидролизатов из козьей шерсти в зависимости от времени  

t = 85-90ºС, lсырья = 0.5 см 
Показатель Концентрация раствора щелочи 5% 

t, мин 60 120 180 240 300 360 420 

А567(NaOH+Na2S, 

1%) 

А567(NaOH) 

- 

0,019 

- 

0,039 

- 

0,081 

- 

0,121 

- 

0,252 

- 

0,210 

- 

0,119 

С, µг/мл 1,2 2,8 5,7 7,8 16,3 14,0 8,0 

 

Таблица 2 

Изменение оптической плотности и концентрации гидролизатов 

из перопухового сырья в зависимости от времени 

 t = 85-90ºС, lсырья = 0.5 см 
Показатель Концентрация раствора щелочи 5% 

t, мин 60 120 180 240 300 360 420 
А567(NaOH+Na2S, 

1%) 

А567(NaOH) 

- 

0.094 

- 

0.140 

- 

0.228 

- 

0.420 

- 

0.361 

- 

0.306 

- 

0.212 

С, µг/мл 6.5 9.1 15.2 27.2 23.9 20.4 13.8 

При использовании растворов щелочи с концентрациями 3% и 

7% не наблюдалось образования гидролизатов, как и при 

температуре ниже 85ºС и выше 90ºС. Сырье размером 0,5 см 

полностью растворялось, в отличие от сырья размером 1 см и 2 

см. Соотношение массы сырья к объему щелочи 1:3 не позволяло 

полностью покрыть сырье, в то время как соотношение 1:5 

обеспечило плотный контакт фаз в гетерогенной системе. Время 

проведения гидролиза 4-5 часов, так как после 6 часов процесс 

образования гидролизатов прекращается. 
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В процессе получения белковых гидролизатов методом щелоч-

ного гидролиза были установлены оптимальные условия для 

получения белковых гидролизатов щелочным методом: концент-

рация щелочи – 5%; время проведения гидролиза – до пяти часов; 

температура в пределах (85-90)ºС; размер сырья – 0.5 см; соотно-

шение массы сырья к объёму щёлочи 1:5. Также была определена 

концентрация выделенных белковых гидролизатов из двух видов 

сырья (перо, шерсть) с использованием нингидринового метода.  

Выявлено, что из перопухового сырья выделяется значительно 

больше гидролизатов (0,6625 кг на 1 кг сырья) по сравнению с 

результатами, полученными для козьей шерсти  (0,4971 кг на 1 кг 

сырья). 

Литература: 
1. МАКСИМЮК, Н.Н., МАРЬЯНОВСКАЯ, Ю.В. О преимуществах 

ферментативного способа получения белковых гидролизатов. В: 

Современные проблемы науки и образования. 2009.  № 1. cc. 34-35. 

2. БОРТНИКОВ, С.В., ГОРЕНКОВА, Г.А. Получение растворимой 

модификации кератина из белоксодержащих отходов животноводс-

тва. В: Успехи современного естествознания. 2018, № 4, c. 17-22. 

Рекомендовано 

Елена БУНДУКИ, докт., конф.унив. 

 

  



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

48 

PARTICIPAREA VITAMINELOR ÎN PROCESE DE 

AUTOPURIFICARE CHIMICĂ A SISTEMELOR ACVATICE 

(Pe exemplul complexului vitaminei B) 

 

Maria BESCHIERU,  studentă 

CZU: 577.164.1:577.34:574.5 beschierumaria@mail.ru  

 
The photochemical oxidation of the vitamin B complex was studied, so 

that it is subjected to direct photolysis, being destroyed under the influence of 

UV rays.  It was found that the rate of oxidation reaction increases with 

increasing concentration of H2O2, because that H2O2 promotes the process of 

self-purification of the aquatic environment, and Cu2+ negatively influences, 

because that it forms a complex compound and is difficult to destroy. 

 

Din punct de vedere fizico-chimic, apele naturale reprezintă un sis-

tem fotochimic deschis, catalitic, cu mai multe componente și faze [1]. 

În condițiile de influență antropogenă majoră asupra mediului ambiant, 

problemele intensificării proceselor de autoepurare au o mare import-

anță [2]. Iar înțelegerea fotolizei poluanților din apele de suprafață este 

esențială pentru evaluarea expunerilor potențiale și a riscurilor pentru 

organismele acvatice [3]. Având în vedere că complexul vitaminei B nu 

se formează în mediu acvatic, pătrunde în apele naturale antropogene și 

fiind străine mediului acvatic, ele pot prezenta un pericol. 

Scopul cercetării constă în studiul legităților de transformare a 

complexului vitaminei B în procese de autopurificare chimică a 

sistemelor acvatice, utilizând aparatul cineticii chimice. 

Transformările fotochimice ce decurg în apele naturale au loc sub 

acțiunea razelor UV din radiația solară. Examinarea calității sistemelor 

acvatice s-a efectuat prin modelarea unui șir de sisteme ce descriu 

multilateral procesele din apa naturală.  

Sistemul 1 include complexul vitaminei B, fiind alcătuit din 

Complexul vitaminei B-H2Odist.-hʋ. 

Dependența grafică ne demonstrează că are loc o distrucție 

fotochimică, iar obținerea unei dependențe liniare demonstrează că 

reacția este de ordinul 1, având timpul de înjumătățire egal cu         

τ=1h 42 min 41s. 
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Fig.1. Dependența vitezei de fotoliză directă  

în funcție de concentrația complexului vitaminei B 

 

Sistemul 2 include: complexul vitaminei B–H2O2-hʋ, studiindu-se 

două subsisteme. În primul subsistem se variau concentrațiile comple-

xului vitaminei B, iar concentrația de H2O2 se menține constantă 

(Fig.2.), se observă că odată cu creșterea concentrației complexului 

vitaminei B crește și viteza procesului. În al doilea subsistem s-a pre-

cedat la variația concentrației de H2O2 și s-a menținut constantă con-

centrația complexului vitaminei B (Fig.3). H2O2 se distruge cu formare 

de radicali liberi la acțiunea iradierii UV. Astfel, prezența sa în sistem 

favorizează distrucția fotochimică a complexului vitaminei B. 

  

Fig.2. Dependența vitezei iniția-

le de distrucție fotochimică a 

complexului vitaminei B în 

funcție de concentrația acestuia 

în sistemul: complexul 

vitaminei B–H2O2-hʋ. 

[H2O2]=const=1•10-5 M 

Fig.3. Dependența vitezei inițiale 

de distrucție fotochimică a 

complexului vitaminei B în 

funcție de concentrația acestuia în 

sistemul: complexul vitaminei B–

H2O2-hʋ. [Complex 

B]=const=1,80•10-2 M 
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Astfel, expresia cinetică generală de distrugere  a complexului vita-

minei B se poate reprezenta în modul următor: W=k⋅[Complex 

B]0,7⋅[H2O2]0,2 , iar τ=1h 30 min 33 s. 

În transformările chimice ale poluanților, un rol important joacă 

catalizatorii. Astfel  s-a modelat sistemul 3, alcăturit din: complexul 

vitaminei B-H2O2-Cu2+-hʋ. Pentru determinarea legilor cinetice, au 

fost studiate trei  subsisteme. În primul subsistem s-a variat 

concentrația de complex B și s-a păstrat constantă concentrația 

[H2O2]=1⋅10-5 și [Cu2+]=1⋅10-5 (Fig.4.). La analiza dependenței grafice, 

putem afirma că cu creșterea concentrației de complex a vitaminei B 

în sistem crește și viteza de degradare a acestuia. În al doilea 

subsistem, a fost variată concentrația H2O2, iar concentrația celorlalte 

componente s-a menținut constantă (Fig.5). Se observă o creștere mai 

lentă a vitezei de distrucție cu creșterea concentrației H2O2. 

   

Fig.4. Dependența vi-

tezei inițiale de distruc-

ție fotochimică a comp-

lexului vitaminei B în 

funcție de concentrația 

acestuia în sistemul: 

complexul vitaminei B–

H2O2–Cu2+-hʋ. 

[H2O2]=const=1⋅10-5 M 

și [Cu2+]=const=1⋅10-5 M 

Fig.5. Dependența vitezei 

inițiale de distrucție 

fotochimică a complexului 

vitaminei B în funcție de 

concentrația acestuia în 

sistemul: complexul 

vitaminei B–H2O2–Cu2+-

hʋ. [Complex 

B]=const=1,80•10-2 M și 

[Cu2+]=const=1⋅10-5 M 

Fig.6. Dependența vitezei 

inițiale de distrucție foto-

chimică a complexului 

vitaminei B în funcție de 

concentrația acestuia în 

sistemul: complexul vita-

minei B–H2O2–Cu2+-hʋ. 

[Complex 

B]=const=1,80•10-2 M și 

[H2O2]=const=1⋅10-5 M 

 

În cel de-al treilea subsistem, s-a procedat la variația concentrației 

ionilor de cupru (Fig.6). 

Analizând dependența grafică (Fig.6.), putem deduce că odată cu 

creșterea concentrației ionilor de cupru scade viteza reacției, ceea ce 
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denotă faptul că distrugerea fotochimică a complexului vitaminei B 

are loc foarte lent din cauza formării de compuși complecși. Pentru 

sistemul dat s-a dedus următoarea formulă matematică a vitezei: W= k 

[Complex B]⁰⁹̛ ‧[H₂O₂]⁰¹̛[Cu²⁺]⁰¹̛,  iar τ=2h 6 min 22 s.  

A fost constatat faptul că complexul vitaminei B se supune 

fotolizei directe, astfel încât se distruge sub influența razelor UV, cu 

eliminare de radicali OH, asigurând viteze sporite la procesul de 

distrucție fotochimică a complexului vitaminei B. Viteza reacției de 

oxidare fotochimică indusă a complexului vitaminei B crește odată cu 

creșterea concentrației de H2O2, cauza fiind fotoliza H2O2 cu generare 

OH care participă activ la distrucția complexului vitaminei B. Așadar, 

H2O2 favorizează procesul de autopurificare a mediului acvatic. Ionii 

de Cu2+ influențează negativ asupra procesului de destrucție a 

complexului vitaminei B, încât substanța se stabilizează formând 

compus complex cu Cu2+ și este mai greu de distrus.  

Referințe: 
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Conference, March 2-3, 2017, Chișinău, 2017, p. 84. [Accesat 
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ambiant. Monografie.  Chișinău: CEP USM, 2018, pp.59-61. 

3. LIS, A., GLADCHI, V., DUCA, GH., TRAVIN S. Sensitized photolysis 

of thioglycolic acid in aquatic environment. In: Chem. J. Mold., 2021. 

DOI: http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.796 

Recomandat 

Viorica GLADCHI, dr., conf. univ. 

  

https://ibn.idsi.md/Ecological%20chemistry%20of%20the%20natural%20waters/84-845./
https://ibn.idsi.md/Ecological%20chemistry%20of%20the%20natural%20waters/84-845./
http://dx.doi.org/10.19261/cjm.2021.796


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

52 

НОВАЯ РЕЦЕПТУРА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

ЛЕКАРСТВА С КОНТРОЛИРУЕМЫМ 

ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ 

 

Маргарита ЯКИМЕНКО, мастерантка 

CZU: 615.1/.2:616-002.5 meggy.rose@mail.ru 

 
Tuberculosis is called a socially dependent disease, and until the 

twentieth century it was considered practically incurable. It remains the most 

common disease in humans and animals today. A new formulation was 

developed in the laboratory as a potential drug for the treatment of 

tuberculosis. Isoniazid, Pyridoxine hydrochloride and Glycyrrhizic acid 

served as active substances for the creation of the pill. With the help of a 

specially developed technology for the manufacture of pills, it is assumed to 

achieve a modified, namely, pulsating release of all active substances. 

Glycyrrhizic acid is added to the formulation as an antitussive agent, as well 

as an agent that has immunomodulatory and other important properties in 

the treatment of tuberculosis. Pyridoxine compensates for the deficiency of 

vitamin B6, which Isoniazid binds to a complex and removes it from the body. 

Once manufactured, the pills were subjected to a number of analyzes. 

When carrying out organoleptic analysis, it was proved that the pills fully 

comply with the Russian Federation State Pharmacopoeia XI edition. 

Disintegration and average weight of the pills is also in accordance with the 

standards. The modified release of active substances was verified by 

spectrophotometric analysis of the pills. 

 

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микро-

бактериями туберкулеза. От греческого слова phthysis (чахотка, 

истощение тела) происходит слово фтизиология — учение о ту-

беркулезе. Многочисленные исторические документы и материа-

лы медицинских исследований свидетельствуют о повсеместном 

распространении туберкулеза в далеком прошлом. Туберкулез 

является одной из 10 причин в мире ведущих к смерти, поэтому 

крайне необходимо вовремя обнаружить причину заболевания и 

незамедлительно начать курс лечения [1]. По оценкам, во всем 

мире в 2019 г. туберкулезом заболели 10 миллионов человек, 

включая 5,6 миллиона мужчин, 3,2 миллиона женщин и 1,2 

mailto:meggy.rose@mail.ru


CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ 
 

 

 53   

миллиона детей. Туберкулез распространен во всех странах и 

возрастных группах [2]. В Молдове более 100 000 человек 

больны туберкулезом, и каждый год выявляется более трех тысяч 

новых случаев и рецидивов этого опасного заболевания. Новые 

случаи и рецидивы в 2018 году составили 3014 случаев на 100 

тысяч человек [3]. 

С этой целью была создана новая улучшенная фармацевтичес-

кая форма потенциально противотуберкулезного препарата Изо-

ниазида с Глицирризиновой кислотой и Витамином В6, имеющей 

контролируемое высвобождение активных веществ.  

Теоретическая часть работы включает в себя описание тубер-

кулеза и возбудителей болезни, симптомы и способы заражения, 

противотуберкулезные препараты и их классификацию, подроб-

ное описание Изониазида, Пиридоксина и Глицирризиновой кис-

лоты. В экспериментальную часть входит анализ качества всех 

веществ, входящих в состав изготовленного препарата, а также 

технология изготовления пилюль, определение их качества сог-

ласно ГФ РФ ХI и ГФ РФ Х [4], и анализ контролируемого высво-

бождения активных веществ в изготовленных пилюлях с 

помощью спектрофотометричего анализа. 

В результатах и обсуждениях описываются данные показате-

лей качества изготовленный пилюль по сравнению со 

стандартами ГФ РФ ХI [5]. По органолептическим свойствам, 

средней массе и распадаемости полученные пилюли 

соответствуют параметрам качества. Анализ контролируемого 

высвобождения активных веществ проводится с помощью 

спектрофотометрического метода. Готовятся растворы сравнения 

для Глицирризоновой кислоты, Пиридоксина и Изониазида, а 

также среда для симуляции желудочного сока. Снимают УФ – 

спектры каждого из приготовленных растворов. Спектры 

снимаются относительно 0,01 М раствора HCl c панкреатином.  

Растворяют изготовленную пилюлю в 0,01 М растворе HCl c 

панкреатином, которой симулирует среду желудка, с помощью 

магнитной мешалки в течение часа. Через 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 

70, 80, 90 минут снимается УФ – спектр растворяемой пилюли. 
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Сравнивают максимумы поглощения полученные при растворе-

нии таблетки и соответствующих растворов сравнения для каж-

дого вещества. 

Рассмотрим график роста оптической плотности Глицир-

ризиновой кислоты во времени. Так как оптическая плотность 

согласно закону Бугера-Ламберта-Бера прямо пропорциональна 

концентрации, следовательно, концентрация Глицирризиновой 

кислоты высвобождаемой из пилюли в течение 20 минут возрас-

тает и достигает максимума. 

 
График 1. Зависимость оптической плотности 

Глицирризиновой кислоты от времени 

Ниже представлен график роста оптической плотности Пири-

доксина во времени. Концентрация Пиридоксина высвобождае-

мого из пилюли в течение следующих 20 минут возрастает и 

достигает максимума. 

 
График 2. Зависимость оптической плотности  

Пиридоксина от времени 
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Рассмотрим график роста оптической плотности Изониазида 

во времени. Концентрация Изониазида высвобождаемого из 

пилюли в течение следующих 20 минут возрастает и достигает 

максимума. 

 
График 3. Зависимость оптической плотности  

Изониазида от времени 

 

Проведя спектрофотометрический анализ и проанализировав 

полученные спектры, можно сказать, что эффект контролируемо-
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С растворением каждой последующей оболочки можно заметить, 
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Пиридоксина также увеличивается со временем. Через 40 минут 

начинает растворяться третья оболочка и выделяется в раствор 
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щения к 318-319 нм. Концентрация высвобождаемого Изониазида 

увеличивается и достигает максимума, когда относительная плот-

ность с течением времени остается постоянной.  

Таким образом, было доказано модифицированное высвобож-

дение всех трех активных веществ, покрытых желатиновыми 

оболочкамию 
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ТЕХНОЛОГИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

 

Владислав ГАВРИЩУК, мастерант 

CZU: 004.9:004.415.2 vladislav.gavrisciuc@gmail.com 

 
The purpose of this work is to consider the technologies that are used in 

the development of modern computer games, as well as to identify the phases 

of the development with a description of their features and requirements. The 

documentation necessary for the effective development of a computer game is 

described. In the practical part, a prototype of a computer game was 

developed in accordance with the investigated phases and technologies. 

 

В современном мире индустрия компьютерных игр является 

одной из самых прибыльных и быстро развивающихся отраслей 

компьютерных технологий и одновременно глобального сектора 

развлечений. Выручка мировой индустрии компьютерных игр по 

итогам 2020 года составила $180 млрд, что на 20% больше, чем за 

2019 год, при этом обогнав по прибыльности сферу киноиндус-

трии и спорта в совокупности. 

Компьютерные игры теперь позиционируются и восприни-

маются пользователями как качественное многожанровое интер-

активное развлечение, которое постепенно становится все попу-

лярнее. Число игроков растет, профессии, связанные с разработ-

кой игр, становятся более высокооплачиваемыми, а разработке 

игр начинают обучать в высших учебных заведениях разных 

стран. Игровая индустрия также способствует развитию электро-

ники и технологий. Современные игры с каждым годом повы-

шают планку требований к конфигурации компьютеров, игровых 

консолей и мобильных устройств. 

Целью исследования было рассмотрение технологий, ко-

торые применяются при разработке современных компьютерных 

игр, исследование процесса разработки полноценного игрового 

проекта с описанием всех особенностей и требований, а также 

реализация собственного игрового проекта. 

mailto:vladislav.gavrisciuc@gmail.com
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В теоретической части работы были проанализированы 

основные тенденции индустрии компьютерных игр, проведена 

классификация компьютерных игр, а также выявлены основные 

этапы разработки, задачи и требования для каждого этапа. 

Разработка компьютерной игры – это комплексный, продол-

жительный и трудоёмкий процесс, включающий как технические, 

так и творческие моменты. Именно поэтому, в большинстве 

своём, над компьютерной игрой работает целая команда разра-

ботчиков. Каждый отдельный человек в команде – специалист в 

своей области знаний: художник, программист, звукорежиссёр, 

тестировщик и ещё множество других специалистов [1, с. 151]. 

Жизненный цикл компьютерной игры аналогичен жизненному 

циклу любой компьютерной программы. Компьютерная игра 

должна пройти путь от идеи до реализации и выпуска. Весь 

жизненный цикл компьютерной игры можно разделить на 

несколько этапов. Этапы могут меняться в зависимости от 

предпочтений фирмы и особенностей проекта. Разработка ком-

мерческой игры обычно включает следующие этапы: разработка 

концепции, подготовка к производству, создание прототипа, 

производство, тестирование, выпуск, а также дальнейшая под-

держка. Каждый этап включает определенных членов команды 

разработчиков игры и фокусируется на конкретных целях. Когда 

производитель объявляет об устаревании игры, то это означает 

конец её жизненного цикла [2, с. 352]. 

На каждом этапе разработки создаётся определённая доку-

ментация, которая описывает все аспекты этого проекта – от идеи 

до детального описания каждой игровой механики. Она необ-

ходима как инструкция по созданию данного игрового проекта 

членам команды, а также для передачи идеи потенциальным 

партнерам (например, издателю, производителю или лицензиа-

ру). Документация служит двум целям: убедиться, что члены 

команды понимают свои роли в процессе разработки; для убеж-

дения потенциальных инвесторов финансировать производство 

или иным образом способствовать реализации игры. Следует 

иметь в виду, что игровая индустрия ещё очень молодая отрасль, 
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поэтому в ней еще не существует строгих стандартов документа-

ции [2, с. 380]. 

В практической части работы были рассмотрены техноло-

гии, которые применяются при разработке современных ком-

пьютерных игр. Главный инструмент современного разработчика 

игр – игровой движок, который является программным ядром 

компьютерной игры и содержит лишь базовую функциональ-

ность игры, но не включает код игрового процесса, специфичного 

для конкретной игры. Этот инструмент позволяет собрать все 

компоненты игры воедино. Для разработки собственного 

игрового проекта был выбран игровой движок Unity. Это меж-

платформенная среда разработки компьютерных игр, которая 

позволяет создавать приложения для ПК, игровых консолей, 

мобильных устройств и др. Основным преимуществом Unity 

является наличие визуальной среды разработки и модульной 

системы компонентов. Для написания кода игры в Unity 

используется язык программирования C#. 

Часто игры построены вокруг интересных игровых механик. 

Игровая механика – это правила и функции, которым подчи-

няются игровые объекты (персонажи, элементы окружения и т.д.). 

Она может быть скрытой от игрока или иметь обратную связь с 

игроком. Создание игровой механики похоже на решение задачи, 

у которой может быть множество решений. Чтобы создать более 

сложную игровую механику можно разбить её на множество 

простых. 

Рассмотрим реализацию игровой механики на примере прос-

того искусственного интеллекта игровых противников. Для наше-

го игрового проекта реализовано поведение игровых противни-

ков, которые умеют блуждать по локации в случайном направле-

нии, заметив игрока, начинают преследовать его и приблизив-

шись к нему атакуют. Для решения данной задачи были исполь-

зованы конечные автоматы. Это модель вычислений, основан-

ная на гипотетической машине состояний. В один момент вре-

мени только одно состояние может быть активным. Следова-

тельно, для выполнения каких-либо действий машина должна 
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менять свое состояние. Конечные автоматы обычно исполь-

зуются для организации и представления потока выполнения че-

го-либо. Для описания поведения противника всё его поведение 

было разбито на множество состояний. Каждое состояние предс-

тавляет собой какое-то действие (блуждать, преследовать, напа-

дать и т. д.). Конечный автомат можно представить в виде графа, 

вершины которого являются состояниями, а ребра – переходы 

между ними. Каждое ребро имеет метку, информирующую о том, 

когда должен произойти переход [3, с. 228]. 

Кроме написания кода, в компьютерных играх большое вни-

мание уделяется компьютерной графике. Компьютерную графику 

в играх разделяют на две группы: двухмерную (2D), либо 

трёхмерную (3D). Существуют игры, полностью выполненные в 

двухмерной графике. В играх с трёхмерной графикой также часто 

применяют двухмерную для графического пользовательского ин-

терфейса. Процесс создания трёхмерной графики включает в себя 

множество этапов, таких как создание концепт-арта, создание 

детализированной модели, оптимизация полигональной сетки 

модели для экспорта в игровой движок, наложение текстур и 

материалов, создание скелетной анимации и др. 

В результате проделанной работы можно заключить, что 

индустрия компьютерных игр является перспективной отраслью 

экономики. Разработка компьютерных игр имеет определённые 

стандарты и этапы производства, поэтому необходимо уметь 

планировать разработку и правильно распределять ресурсы. 

Следование стандартам облегчает разработку и может сделать 

продукт конкурентоспособным. 
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Security testing is an active, rigorous analysis of weaknesses, flaws and 

vulnerabilities. Through testing, you can identify the problems and repair 

them before data is lost. This is incredibly important when we are discussing 

about web applications that deal with a user’s private information. In this 

project was investigated https://moodle.usm.md against various types of 

cyber attacks, using Burp Suite. All the testing technics were automated 

within a special testing framework. 

 

Luând în considerație situația pandemică curentă și tendința de di-

gitalizare a tuturor tipurilor de activități, în special în domeniul învăță-

mântului superior, instituțiile de stat au creat diferite platforme în care 

atât studeții, cât si profesorii au posibilitatea de a-și continua activita-

tea profesională în mod obișnuit. În cazul Universității de Stat din 

Moldova, decizia a fost luată în favoarea integrării platformei de ma-

nagement conținut Moodle. 

Scopul lucrării respective este de a investiga și de a testa secu-

ritatea informațională a aplicației https://moodle.usm.md și a nivelului 

de asigurare a integrității datelor utilizatorilor logați în sistem, de ase-

meni posibilitatea de accesare a datelor străine și de logare pe profilu-

rile străine. În aceeasi ordine de idei, se va investiga gradul de vulne-

rabilitate a aplicației web în fața diferitelor tehnici de atac cibernetic, 

printre care se numără:  

 IDOR (Insecure Direct Object References) – este un tip de 

vulnerabilitate de securitate ce ține de controlul accesului, care apare 

atunci când o aplicație folosește datele de intrare ale utilizatorului 

pentru a accesa direct diferite obiecte. 

 CSRF (Cross-Site Request Forgery) – este o vulnerabilitate de 

securitate web care permite unui atacator să inducă utilizatorii să 

efectueze acțiuni pe care nu intenționează să le efectueze. Permite 

mailto:pojarfelicia@gmail.com
https://moodle.usm.md/
https://moodle.usm.md/
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unui atacator să ocolească parțial aceeași politică de origine, care este 

concepută pentru a împiedica diferite site-uri web să interactțione-

ze_unul_cu_celălalt. 

 CORS (Cross-Origin Resource Sharing) – este un mecanism de 

browser care permite accesul controlat la resursele situate în afara 

unui anumit domain. Acest fapt extinde și adaugă flexibilitate politicii 

de aceeași origine (SOP – Same Origin Policy). Cu toate acestea, 

oferă și potențial pentru atacuri bazate pe domain-uri multiple, dacă 

politica CORS a unui site web este slab configurată și implementată. 

 Reflected XSS (Cross Site Scripting) – apare atunci când o 

aplicație primește date într-un request HTTP și include acele date în 

răspunsul imediat. Dacă un atacator poate controla un script executat 

în browser-ul victimei, atunci acesta poate compromite în totalitate 

acel utilizator. Atacatorul poate efectua oricare dintre acțiunile care 

sunt aplicabile impactului vulnerabilităților Reflected XSS. 

  Stored XSS (Cross Site Scripting) – mai este cunoscută și ca 

second-order XSS sau persistent XSS, apare în momentul în care o 

aplicație primește date de intrare dintr-o sursă dubioasă și include 

acele date în răspunsurile HTTP ulterioare într-un mod nesigur. 

 Formula injection – sau altfel denumită CSV Injection este o 

tehnică de atac cibernetic pentru exploatarea funcționalității „Export 

to spreadsheet” în aplicațiile web pentru a ataca utilizatorii, prin 

preluarea controlului asupra dispozitivului fizic în care fișierul a fost 

descărcat, și a fura conținutul foii de calcul.  

 Directory traversal – cunoscută și sub numele de file path 

traversal este o vulnerabilitate de securitate web care permite unui 

atacator să citească fișiere arbitrare pe serverul care rulează o apli-

cație. Acestea pot include codul și datele aplicației, acreditările pentru 

sistemele back-end și fișierele sensibile ale sistemului de operare. În 

unele cazuri, un atacator ar putea să scrie în fișiere arbitrare de pe 

server, permițându-i să modifice datele aplicației sau comportamentul 

și, în cele din urmă, să preia controlul deplin al serverului. 

În urma testării de penetrare a aplicației, fiecare caz de test 

executat a fost automatizat în cadrul unui framework de testare 

elaborat, fapt care asigura mentenanța proiectului și monitorizarea 
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continuă a stării de securitate a sistemului. În testarea de penetrare a 

aplicației a fost utilizat unul din cele mai populare instrumente de 

testare a securității web – Burp Suite, iar în crearea framework-ului 

autonom și independent pentru scrierea și executarea cazurilor de test 

automatizate au fost ulitizate: limbajul de programare JAVA, Intellij 

IDEA ca mediu de programare, framework-ul TestNG pentru stuctu-

rarea și configurarea claselor de test, Selenium Web Driver pentru 

interacțiunea cu elementele web de pe interfața aplicației și scrierea 

testelor automatizate, diferite biblioteci de interactiune cu interfața 

aplicației cât și cu fișiere externe (.xslx) pentru stocarea, și extragerea 

datelor de test. 

  

………. .  

În urma investigării aplicației, s-a ajuns la concluzia că orice rețea 

conectată la internet are un potențial ridicat de vulnerabilitate în fața 

anumitor atacuri sau acțiuni cu efecte distructive pentru resursele 

informaționale de care dispune un anumit sistem. Ceea ce privește 

aplicația testată în cauză, sistemul de management conținut Moodle în 

cadrul USM, s-a ajuns la concluzia că:  

 Din punctul de vedere al tehnicii de atac cibernetic IDOR, și 

anume, controlul de acces orizontal, adică între utilizatorii cu un set de 

privilegii identice, în cazul dat studenții, sistemul este destul de bine 
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protejat. În urma a mai multor încercări de a incercepta anumite valori 

unice (userId-ul și valoarea MoodleSessionusmmd din cookie) care 

sunt obținute de către utilizator odată ce s-a logat în aplicație, și de a 

le modifica sau înlocui cu aceleași valori ale unui alt utilizator, nu s-a 

reușit obținerea accesului la datele personale ale utilizatorului 

neautentificat – TEST PASSED. 

 Din punctul de vedere al tehnicii de atac cibernetic XSS 

aplicația nu interpretează cod javascript în interiorul adresei URL sau 

în interiorul unui input field – TEST PASSED. 

 Din punctul de vedere al vulnerabilității de tip Directory 

Traversal, nu a fost posibilă accesarea unor fișiere păstrate pe server – 

TEST PASSED. 

 Din punctul de vedere al tehnicii de atac cibernetic CSRF – ap-

licația nu reacționează într-un mod alarmant la expedierea request-uri-

lor modificate (în cazul de față request de modificare a unor date per-

sonale ale unui utilizator neautentificat (ex.: Nume, Prenume, Email). 

Însă în acelasi timp s-au depistat unele puncte vulnerabile ce țin de 

asigurarea securității utilizatorilor de sistem, cum ar fi: 

o Informații confidențiale transmise în URL, prin intermediul 

GET request-uri (sesionId, userId, session tokens). 

o Informații confidențiale transmise și afișate în răspunsurile 

aplicației (sessioKey alături de timpul de expirare a sesiunii). 

Recomandări:  

 A evita transmiterea valorilor, precum: sessionId-ului, userId 

prin intermediul GET URL. 

 Utilizarea protocolului securizat HTTPS în cazul transmiterii 

unor parametri privați.  

 Utilizarea POST request-urilor pentru transmiterea informațiilor 

confidențiale. 
Recomandat 

Alisa CURLICOVSCHI, magistru, asistent univ. 
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DEZVOLTAREA UNEI APLICAȚII DESKTOP UTILIZÂND 

LIMBAJUL DE PROGRAMARE JAVA 

 

Petru JELIHOVSCHI, student 

CZU: 004.43:339.74 petru.jelihovschi@gmail.com  

 
Developing an application is a huge procedure that includes planning, 

implementing, testing and maintaining. The application must also have a 

correct and invincible graphical interface and backend logic, so as to satisfy 

the needs of the market and be secure enough to prevent any intention to 

damage it. In this project, a foreign exchange application was developed that 

satisfies market conditions and has a high level of security. 

 

În luna mai 2019, prin intermediul băncilor licențiate, au fost 

transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace 

bănești în valoare netă de 108,35 mil. de dolari. Conform provenienței 

geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din 

următoarele trei zone: din UE – o pondere de 47,2%, din CSI – o 

pondere de 21,7% și din restul lumii – o pondere de 31,1%.  

O alta statistică a anului 2019 ne spune că transferurile bancare 

făcute din străinătate sunt în valuta străină, ceea ce complică puțin 

lucrurile, pentru că la diferite bănci cursul valutar de schimb este 

diferit, în funcție de politica economică a băncii. Una din cele mai 

frecvent adresate întrebări de către persoanele fizice ce primesc aceste 

mijloace bănești este unde se poate face un schimb valutar mai 

convenabil. Pentru a răspunde la această întrebare, una din soluții ar fi 

elaborarea unei aplicații ce ar permite efectuarea schimbului valutar 

offline, fără conexiune la internet, ce ar afișa cel mai apropiat și cel 

mai convenabil schimb valutar, indiferent că este o bancă sau o casă 

de schimb valutar.  

Actualitatea temei poate fi evidențiată de creșterea transferurilor 

internaționale în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova 

cu 11,5% pe parcursul anului 2020, în comparație cu anul 2019 

conform statisticii Băncii Naționale a Republicii Moldova.  

Scopul lucrării respective este de a dezvolta, testa și a asigura 

mentenanța unei aplicații de schimb valutar care ar acorda utilizatoru-

mailto:petru.jelihovschi@gmail.com
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lui dreptul la alegere a băncii unde cursul valutar este mai convenabil. 

Încă un obiectiv ar fi folosirea acestei aplicații, fără a avea conexiune 

la internet.  

Scopul lucrării respective:  

1. Dezvoltarea unei aplicații de schimb valutar (Fig.1) cu interfață 

grafică ce ar asigura schimbul valutar sigur și eficient, cu cel mai mare 

curs valutar disponibil la băncile Republicii Moldova. 

2. Testarea aplicației dezvoltate astfel asigurând integritatea și se-

curitatea aplicației pentru a asigura userului dreptul la alegere a băncii 

de schimb. 

3. Mentenanța aplicației dezvoltate și testate pentru asigurarea 

exploatării aplicației pe o durată lungă de timp.  

Obiectivele lucrării: 

1. Evitarea necesității conexiunii la internet în cazul folosirii apli-

cației.  

2. Folosirea unei interfețe grafice specifice limbajului de progra-

mare Java. 

3. Obținerea unui produs ușor de folosit de către utilizatori. 

 
Fig. 1. Fereastra principală a aplicației 

 

Realizarea acestei aplicații a avut ca scop optimizarea sau ușurarea 

schimbului valutar, pentru a asigura o viteză bună de conversie, a mări 
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și a optimiza crearea de sisteme informatice de achiziții de date 

bancare cu un grad ridicat de precizie. Unele din scopurile propuse au 

fost atinse deja în momentul actual, cu toate că aplicația este în 

procesul de mentenanță și deja s-au făcut mai multe cercetări în 

domeniu, s-a ajuns la mai multe concluzii, ceea ce ușurează 

dezvoltarea aplicației în continuare.  

 
Fig 2. Fereastra secundară (convertor) 

 

Conform studiului efectuat, am ajuns la următoarele concluzii: 

1. Schimbul valutar în zilele de astăzi este una din cele mai frec-

vent efectuate operații, ceea ce, pe de o parte, mărește bugetul Repub-

licii Moldova datorită impozitelor plătite pentru ridicarea capitalului 

strain, dar pe de altă parte, devalorizarea valutei moldovenești. 

2. O aplicație de depistare a celei mai apropiate case de schimb 

valutar cu cel mai bun curs valutar ar fi un bun exemplu pentru conti-

nuarea dezvoltării altor softuri de ușurare a vieții omenești. 

Aplicația s-a dezvoltat cu succes, toate obiectivele au fost atinse cu 

succes, aplicația s-a testat contra multor vulnerabilități asigurând in-

tegritatea și securitatea aplicației, astfel aplicația este pregătită pentru 

utilizarea pe larg, de asemenea, mentenanța aplicației s-a început, deci 

în cel mai scurt timp se așteaptă noi upgraduri.  

Evitarea conexiunii la internet în cazul folosirii aplicației, acest 

obiectiv va fi atins în cel mai scurt timp în următorul upgrade. 

Interfața grafică s-a dezvoltat cu succes, de asemenea s-a testat și s-a 
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început mentenanța acesteia, interfața este bazată pe limbajul JavaFX, 

ceea ce permite compatibilitatea completă cu limbajul de programare 

Java ce este utilizat pe BackEnd.  

Produsul sau aplicația dezvoltată este ușor de utilizat de către 

utilizatorul final, are o interfață simplă și user friendly, ceea ce 

înseamnă că se permite implementarea și utilizarea acesteia pe larg.  

În final, am putea spune că unul din principiile progresului este de 

a ușura existența și viața oamenilor, astfel suntem siguri că această 

aplicație va ușura cât de puțin viața oamenilor ce primesc bani din 

străinătate, și nu doar. 
Recomandat 

Alisa CURLICOVSCHI, magistru, asistent univ. 
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NIVELE DIAGNOSTICE DE REFERINȚĂ  

ÎN PRACTICA ROENTGENDIAGNOSTICĂ  

(Studiu de caz IMSP Institutul Oncologic) 

 

Iana CERVAC, studentă 

CZU: 616-073.75 yana.chervak@mail.ru 

  
One of the problems of radiation protection of the population is the opti-

mization of X-ray examinations. This consists in reducing the doses adminis-

tered to patients, maintaining the high quality of diagnostic information. One 

of the main tools for optimizing patient doses is to establish national diagnos-

tic reference levels for medical exposure. The paper will establish the refe-

rence diagnostic levels in the IMSP Oncological Institute for optimizing the 

procedures of radiological investigation of patients in accordance with 

legislative requirements. 

 

În lucrare vor fi studiate și determinate nivelele diagnostice de 

referință în IMSP Institutul Oncologic pentru optimizarea procedurilor 

de investigare radiologică a pacienților în corespundere cu cerințele 

legislative. Nivelele de referință în diagnostic (NRD) reprezintă un 

instrument practic care permite profesioniștilor din domeniul sănătății 

să compare procedurile de diagnosticare imagistică efectuate într-o 

țară. Aceste nivele se aplică categoriilor specifice de pacienți, cum ar 

fi adulții sau copiii de o anumită vârstă sau greutate și la un anumit tip 

de examen medical, cum ar fi raze X, tomografie computerizată sau 

proceduri intervenționale cu control vizual. 

NRD a fost introdus în 1996 ca termen pentru nivelul de cercetare 

utilizat pentru a identifica situațiile în care poate fi necesară optimiza-

rea protecției pentru expunerea medicală a pacienților. În Republica 

Moldova NRD sunt indicate în actul normativ NFRP-2000, publicat în 

„Monitorul Oficial” în anul 2001 [1]. Stabilirea, revizuirea periodică 

și utilizarea nivelelor diagnostice de referință sunt obligatorii în 

conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 451 din 24.07.2015 [2]. 

NRD este valoarea stabilită a dozei standard sau a produsului stan-

dard al dozei și aria fasciculului de raze X pentru procedurile tipice de 

diagnostic cu raze X într-o regiune sau țară. NRD-urile stabilite sunt 

mailto:yana.chervak@mail.ru;


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

70 

utilizate de instituția medicală a unei regiuni sau țări pentru a evalua 

dacă nivelul de expunere al pacientului într-o anumită instituție me-

dicală este ridicat sau scăzut pentru o anumită procedură. În cazul în 

care valorile de dozǎ medii stabilite trimestrial depăşesc NRD, este 

necesară revizuirea protocoalelor de examinare și verificarea echipa-

mentelor radiologice. 

În IMSP Institutul Oncologic, pentru determinarea NRD a fost ela-

borată o Procedură Operațională (PO) [3], care indică metoda de stabi-

lire a nivelelor de referință pentru Institutul Oncologic. Tabelele tre-

buie să fie completate de personalul medical și de aceea este necesară 

instruirea lui și monitorizarea implementării procedurii în practică. 

Nivelele de referință sunt stabilite ca percentila a 75-a din numărul 

total de valori. Cu cât există mai multe valori, cu atât rezultatul este 

mai precis. În cazul nostru, noi vom fi ghidați de datele disponibile 

pentru cinci instalații roentgendiagnostice staționare: BACCARA 

DRF 43 (2009), Sirescop CX-70 (1996), Phillips DuoDiagnost (2007), 

Multix Pro (2010), SonialVision G4 (2014). Pe baza acestor date a 

fost calculat nivelul de referință pentru șase localizări/regiuni și acest 

nivel va fi aplicabil instituției medicale unde se află aceste dispozitive, 

adică Institutul Oncologic. 

Pentru a găsi percentila a 75-a, utilizăm următoarea formulă: 

𝑥𝑄3
= (1 − (𝑥 − 𝑖))𝐴𝑖 + (𝑥 − 𝑖)𝐴𝑖+1,  (1) 

unde 𝑥𝑄3
 este cuartila superioară; x – indicele cuartilei egal cu 𝑥 =

(𝑛 − 1)𝑝 + 1; i – indicele elementului seriei (un număr întreg mai mic 

sau egal cu x); Ai și Ai+1 – elementele seriei. 

Conform formulei (1), vom calcula valoarea NRD pentru craniu, 

incidența PA, instalația Sirescop CX-70: 
𝑥 = (5 − 1) ∗ 0,75 + 1 = 4; 𝑖 = 4; 𝐴4 = 2,62; 𝐴5 = 2,66. 

 𝑥𝑄3
= (1 − (4 − 4)) ∗ 2,62 + (4 − 4) ∗ 2,66 = 2,62. 

NRDcraniu = 2,62 mGy (PA). 
Rezultatele calculelor pentru toate cele șase regiuni în incidența PA 

(posterior-anterior) și LAT (laterală) sunt introduse în Tabel. 

Putem vedea că nivelele de referință calculate de noi diferă de cele 

stabilite la nivel național. Valorile calculate sunt în majoritatea 

cazurilor mult mai joase (Fig.). 
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Tabel 

Valorile NRD obținute prin calcule pentru șase localizări 
Regiunea Incidența Nivele de referință, mGy 

Craniul 
PA 2,62 

LAT 3,81 

Cutia toracică 
PA 0,34 

LAT 2,07 

Sectorul toracic al coloanei 

vertebrale 

AP 2,69 

LAT 4,68 

Sectorul lombar al coloanei 

vertebrale 

AP 3,10 

LAT 6,41 

Cavitatea abdominală AP 3,35 

Bazinul AP 2,69 

 

 
Fig. NRD calculate și NRD naționale [1] 

 

În concluzie, putem spune că nivelele de referință în diagnostic 

stabilite la nivel național în NFRP-2000 deja nu reprezintă situația 
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actuală în practica roentgendiagnostică. Există variații semnificative în 

doze între instalații roentgendiagnostice similare. De exemplu, pentru 

radiografia craniului în incidența PA, cele cinci instalații ne dau doze 

diferite: BACCARA DRF 43 – 1,146 mGy; Sirescop CX-70 –        

2,62 mGy; DuoDiagnost – 2,14 mGy; SonialVision G4 – 1,30 mGy; 

Multix Pro – 2,66 mGy. Pentru aceeași examinare, obținem diferite 

doze, ceea ce ne face să fim mai atenți la ce aparat să alegem pentru o 

anumită investigare. În cazul dat, cea mai optimă instalație este 

BACCARA DRF 43 și ea este recomandată pentru radiografia 

craniului în IMSP Institutul Oncologic. 

Referințe: 
1. Norme fundamentale de radioprotecție. Cerințe și reguli igienice (NFRP-

2000). În: Monitorul Oficial al R. Moldova, nr.40-41/111 din 05.04.2001. 

2. Hotărâre de Guvern nr. 451 din 24.07.2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în 

practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională. În: 

Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 197-205, din 31.07.2015, art. 515. 

3. Procedura Operațională privind stabilirea nivelelor diagnostice de 

referință și de investigare pentru practica roetgendiagnostică. Cod: 

P.O.11.01-130/19 din 22.10.19. 

Recomandat 

Elmira VATAVU, dr., conf. univ. 
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DEZVOLTAREA UI/SERVICE FRAMEWORK PENTRU  

AUTOMATIZAREA TESTĂRII APLICAȚIILOR WEB 

DEVELOPMENT OF UI / SERVICE FRAMEWORK FOR  

 WEB APPLICATION TEST AUTOMATION 

 

Olga DARII, masterandă 

CZU: 004.415.53 olga.darii@yahoo.com  

 
This article discribes methods of specifying a web automation testing 

framework, its configuration and automatic tests implementation. The digital 

transformation demands quality assurance to achieve business objectives, 

such as decreased time to market, increased security, performance, and 

customer satisfaction. It has been demonstrated that a creation of a web 

automation testing framework is not a trivial task which requires new skills 

of quality experts. 

 

Introducere. Schimbarea și avansarea digitalizării pot fi urmărite 

pretutindeni. Noile servicii digitale sunt disponibile în toate tipurile de 

domenii de afaceri. Pe măsură ce transformările digitale schimbă 

lumea, din ce în ce mai multe servicii ale unei organizații sunt expuse 

interacțiunii directe cu clienții. Acesta este unul dintre cei mai mari 

factori care impun testarea și asigurarea calității pentru atingerea 

obiectivelor de afaceri, cum ar fi scăderea timpului de introducere pe 

piață, creșterea securității, performanței și satisfacției clienților [1].  

Asigurarea și testarea calității se dezvoltă rapid pentru a atinge 

astfel de obiective. Vom vedea tendințe ca automatizarea crescândă a 

practicilor de asigurare a calității și de testare, precum și schimbarea 

competențelor solicitate de la experții în calitate. Procesul de testare, 

care are loc la toate nivelurile de dezvoltare, verifică dacă produsul 

îndeplinește cerințele și calitatea așteptată. Acest proces este adesea 

efectuat manual, ceea ce este costisitor, consumator de timp și predis-

pus la erori. Testarea automată este propusă ca soluție la această 

problemă, deoarece poate crește frecvența de testare, oferind feedback 

mai rapid dezvoltatorilor și poate rula fără interacțiunea umană [2].  

Problema studierii calitative a sistemelor automatizate de testare 

web a intrat în vizorul mai multori savanți, și anume, Thom Garrett, 

mailto:olga.darii@yahoo.com
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Bernie Gauf [3]. Rahul Shetty a contribuit la realizarea studiului com-

parativ al framework-urilor UI Selenium WebDriver, alți savanți au 

studiat automatizarea aplicațiilor web API: A. Doronins “Get Started 

with API Test Automation in Java” [4].  

Avantajele testării automate sunt recunoscute pe scară largă, totuși, 

suportul pentru toate nivelurile – de exemplu, UI și Service în aplicații 

web – testarea sistemului este limitată, аnumе аcеаstа nе-а dеtеrminаt 

să fоrmulăm рrоblеmа cеrcеtării: Cum testarea software-ului poate fi 

îmbunătățită, extinsă și clasificată mai bine în ceea ce privește aspec-

tele de automatizare.  

Scopul cercetării: proiectarea structurii, configurarea frame     

work-ului de testare software și implementarea testelor automatizate 

tip UI/service.  

Combinația testării automatizate UI și Service într-un singur Java 

framework, utilizând tehnologiile alese – Selenium, HttpClient, 

TestNG este răspândită pe larg în companii de testare software, însă 

proiectarea și configurarea corectă a unui astfel de framework este 

dificilă, totuși abordarea corectă, din punct de vedere arhitectural, 

aduce rezultate foarte avantajoase pe un termen îndelungat. 

Înainte de a proiecta un framework, este nevoie să ne asigurăm că 

am făcut o alegere corectă în ceea ce ține de instrumente și tehnologii. 

După o analiză asiduă a instrumentelor și tehnologiilor open-source 

Web, ne-am oprit atenția la Maven pentru construcția și suportul 

proiectului, Apache HttpClient pentru testarea serviciilor, Selenium 

WebDriver pentru testarea interfeței de utilizator, IntelliJ IDEA pentru 

un mediu de dezvoltare plăcut vizibil și funcțional, TestNG pentru o 

configurare ușoară și eficientă a testelor, iar limbajul ales este Java, el 

fiind portabil, securizat și enterprise. 

Înțelegerea părților front-end și back-end și a logicii implementate 

este esențială pentru o testare de succes și o acoperire maximă cu 

teste. Partea unui site web cu care utilizatorul interacționează direct 

este denumită front-end. Include tot ceea ce utilizatorii experimen-

tează direct: culori și stiluri de text, imagini, grafice și tabele, butoane, 

culori și meniu de navigare. Back-end este partea serverului site-ului 

web. Activități, cum ar fi scrierea API-urilor, crearea de biblioteci și 
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lucrul cu componente de sistem fără interfețe de utilizator sau chiar 

sisteme de programare științifică, sunt, de asemenea, incluse în back-

end [5]. Tehnologiile de automatizare au fost alese luând în consi-

derare că aplicația testată utilizează JS, nodejs, mongo, mongoose. 

Abordarea de întreținere a framework-ului de teste automatizate 

este efectuată pentru a testa dacă noile funcționalități adăugate la 

software funcționează bine sau nu. Ar trebui să luăm în considerare 

următorii factori înainte de a selecta un instrument: suportul pentru 

platforma dorită (web); costul licenței, dacă este cazul; preferința 

clientului; costul implicat în instruirea angajaților cu privire la instru-

ment; cerințele hardware/software ale instrumentului de automatizare; 

politica de asistență și actualizare a furnizorului de instrumente de 

automatizare. 

Selecția instrumentului de testare depinde, în mare măsură, de teh-

nologia pe care este construită aplicația testată, însă avantajul limba-

jului și tehnologiilor selectate și prezentate în lucrare constă în carac-

terul lor mai universal, așadar vom putea folosi acest framework și 

pentru testarea mai multor aplicații web. 

 

 

 

Fig. Structura framework-ului de automatizare 
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În proiectarea framework-ului, cu scopul de mentenanță de succes, 

s-a ținut cont de: configurarea dinamică a proiectului; clasificarea fi-

șierelor în funcție de scopul acestora (testare, configurare, helpers); 

utilizarea tehnologiilor de înregistrare a logurilor și de raportare, și a 

cerințelor. 

Astfel, framework-ul va fi ușor de menținut, constituind o carcasă 

solidă pentru crearea independentă a testelor noi și întreținerea suitelor 

existente (Fig). 

În concluzie, proiectarea unui framework automat de testare a 

interfeței de utilizator și a serviciilor web este un proces anevoios, 

complex și consumă mult timp, deoarece necesită aplicarea gândirii 

abstracte. Crearea unui mediu confortabil pentru automatizarea teste-

lor solicită cunoștințe aprofundate din domeniul IT ale experților în 

sfera asigurării calității.  

Referinţe: 
1. CHANDRA, S., AJAY, K. Automated Software Engineering, 2020. 

2. PAGE, R., GAMBOA, R. Essential Logic for Computer Science, 2019. 

3. GARRETT, T., GAUF, B. Implementing Automated Software Testing: 

How to Save Time and Lower Costs While Raising Quality, 2017. 

4. DORONINS, A. Getting Started with Web API Test Automation in Java, 

2018. 

5. BATH, G., McKay, J. The Software Test Engineer's Handbook 

Paperback. December 1, 2018. 
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DIFRACȚIA DE RAZE X ÎN ANALIZA MATERIALELOR  

ȘI STRUCTURILOR SEMICONDUCTOARE 

 

Gheorghe GHILEȚCHII, student 

CZU: 539.26:621.315.592 ghiletchi.giku@gmail.com 

 
The application of grazing incidence X-ray diffraction (XRD) along with 

X-ray reflectivity (XRR) has proven its applicability in multilayered structure 

analysis. Thin film phase composition analysis, microstrain, crystallites 

average dimensions and lattice parameter calculations have been carried out 

for nanometric epitaxial films as well. 

 

Introducere. Difracția de raze X este o tehnică analitică de carac-

terizare a materialelor solide, organice sau anorganice, intensitățile de 

difracție fiind generate în urma interacțiunilor radiațiilor X cu electro-

nii atomilor din rețeaua cristalină. În funcție de forma probei de stu-

diu, se pot folosi următoarele metode: pe pulbere, sub unghiuri inci-

dente mici (GI-XRD) și reflectivitatea cu raze X (XRR). 

 Metoda, rezultate și interpretări. Analiza straturilor subțiri utili-

zând difracția razelor X sub unghiuri de incidență mici (GI-XRD) per-

mite determinarea parametrilor rețelei cristaline și tensiunii mecanice 

reziduale. Aplicabilitatea practică a metodei a fost studiată utilizând 

structuri cu straturi subțiri Ga2S3/Si, CdS/ZnO:Al/Sticlă și difracto-

metrul de raze X (cu anod din Cu λKα1=1,540598 Å, λKα2=1,5444260 Å) 

în configurația GI-XRD (Fig.1). 

  
Fig. 1. Schema de cercetare a difracției GI-XRD  

și tabloul de difracție pentru Ga2S3/Si 

Tubul de raze X împreună cu „optica incidentă” se fixează sub 

unghiul ω față de planul probei, iar „optica difractată” anexată la 

detector se mișcă cu viteza de 2θ/s în același plan cu proba și optica 

mailto:ghiletchi.giku@gmail.com
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incidentă. Distribuția intensității maximelor de difracție este în confor-

mitate cu expresia Wulff-Bragg 2𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝑛𝜆 (1) [1], unde 

𝑑ℎ𝑘𝑙 este distanța dintre planurile familiei ℎ 𝑘 𝑙; 𝜃 – unghiul la care s-a 

înregistrat maximul; 𝜆 – lungimea de undă a razelor X. În Figura 1 se 

observă că mărind unghiul de incidență se obțin informații de la 

diferite adâncimi ale probei. Astfel pentru 𝜔 = 1,5° se observă      

peak-ul provenit de la suportul de Si (3 1 1). Pentru analiza 

difractogramei, am utilizat setul de programe FullProf Suite [2]. 

Pentru determinarea parametrilor celulei elementare, am utilizat 

programul Dicvoll 06 care aplică metoda dihotomiei [3] și relația 

pătratului distanței interplanare în spațiul reciproc (2): 

𝑄𝐼 = 𝑓(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝛼, 𝛽, 𝛾, ℎ, 𝑘, 𝑙) = ( 𝑑𝑖
∗)2 = ℎ2𝑎∗2 + 𝑘2𝑏∗2 + 𝑙2𝑐∗2 +

ℎ𝑘𝑎∗𝑏∗ cos 𝛼 + 𝑘𝑙𝑏∗𝑐∗ cos 𝛽 + ℎ𝑙𝑎∗𝑐∗ cos 𝛾 =
1

𝑑
ℎ𝑘𝑙

2
               (2) 

Precizarea parametrilor rețelei cristaline și estimarea erorilor a 
implicat metoda Rietveld refinement [4], principalii parametri fiind     
χ2 – goodness of fit și R-Bragg factor. Esența acestei metode constă în 

minimizarea divergenței intensității observate (𝑦𝑖) și celei calculate 
(𝑦𝑐𝑖) (3) în fiecare punct 𝑖 al difractogramei prin metoda celor mai 
mici pătrate.  

𝑦
𝑐𝑖

= 𝑠 ∑ 𝐿𝑃(2𝜃ℎ𝑘𝑙)𝑝ℎ𝑘𝑙|𝐹ℎ𝑘𝑙|
2𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2𝜃𝑖 − 2𝜃ℎ𝑘𝑙)𝑇ℎ𝑘𝑙𝐴 + 𝑦𝑏𝑖ℎ𝑘𝑙 (3), 

unde s – factorul de scară; 𝐿𝑃(2𝜃ℎ𝑘𝑙)𝑝ℎ𝑘𝑙 – factorul de polarizare 

Lorentz; 𝑝ℎ𝑘𝑙 – factorul de multiplicitate; 𝐹ℎ𝑘𝑙 – factorul de structură; 

𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓(2𝜃𝑖 − 2𝜃ℎ𝑘𝑙) – funcția de profil a maximului 𝑖;  𝑇ℎ𝑘𝑙 – factorul 

de texturare; 𝐴 – factorul de absorbție; 𝑦𝑏𝑖 – intensitatea fonului în 

punctul 𝑖. Cele mai utilizate în practică funcții de profil sunt Lorentz 
(6), Gauss (7) și Pseudo-Voight (8): 

𝐿(𝑥, 𝐻) =
1

𝜋

𝐻

2

1

(𝑥−𝑥0)+(𝐻 2)⁄ 2(6),𝐺(𝑥, 𝐻) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−(𝑥−𝑥0)2

2𝜎2 (7),   

 𝑝𝑉 = 𝐼𝑗𝜂𝐺(𝑥, 𝐻) + (1 − 𝜂)𝐿(𝑥, 𝐻),                                (8) 

unde 𝐻 − lățimea maximului la jumate de înălțime; 𝑥0 – poziția 

maximului; 𝜎 =
𝐻

2√2 ln 2
.  

Structura Ga2S3/Si. Din analiza tabloului de difracție a fost 

determinat că structura materialului probei este o modificație alotropă 
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a sulfurii de galiu, și anume, α`Ga2S3 cu rețeaua cristalină monoclinică 

(Cc (Nr. 9)) cu parametrii: a=11,121Å; b=6,382Å; c=7,128Å;  α= 

90°; β= 121,256°; γ= 90° care au fost precizați prin metoda 

Rietveld (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Metoda Rietveld: curba experimentală – roșu punctat Ga2S3/Si; 

curba teoretică – negru continuu; diferența lor (în partea de jos) – 

albastru și celula elementară reconstruită (inset) 

Utilizând metoda Williamson-Hall, au fost determinate mărimile 

medii ale cristalitelor și microtensiunea mecanică reziduală care sunt 

egale cu: 𝐷 = 34,5 𝑛𝑚; 𝜀 = 0,425% respectiv. 

Structura CdS/ZnO:Al/sticlă. Din analiza tabloului de difracție (Fig. 

3) am determinat că proba depusă pe suport de oxid de zinc este o 

modificație alotropică a sulfurii de cadmiu cu rețeaua cristalină cubică 

(F -4 3 m (Nr. 216)) cu parametrii celulei elementare: a=b=c=5,82Å; 

α=β=γ=90° care a fost reconstruită. 

   

Fig. 3.Tabloul de difracție a probei CdS/ZnO:Al/sticlă și celula elementară a 

sulfurii de cadmiu reconstruită cu parametrii celulei elementare obținuți 

La suprapunerea tablourilor de difracție măsurate la unghiurile de 

incidență 0,5°, 2,0° și 3,0° s-a observat deplasarea maximelor și 

(1
 1

 1
) 
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mărirea lățimii la semiînălțimea acestora, pentru analiză s-a ales 

maximul cu cea mai mare intensitate, care este poziționat la 2𝜃 =
26,55° ce corespunde orientării cristalografice (1 1 1) al cărui FWHM 

de referință este egal cu 0,07086°.  

 

Fig. 4. Peak-ul 2θ=26,55° din tabloul de difracție al probei 

CdS/ZnO:Al/Sticlă și FWHM(𝜔) 

 

 

Fig. 5. Dependența microtensiunii mecanice reziduale calculate prin metoda 

Stocks-Wilson și Williamson-Hall de unghiul de incidență 

 

XRR (structura CaF2/Si). Utilizând relația 𝑑 =
𝜆

2(√𝑐𝑜𝑠2Θ𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑐𝑜𝑠2Θ2−√𝑐𝑜𝑠2Θ𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡−𝑐𝑜𝑠2Θ1)
 și unghiurile selectate din 

dependența reflectivității de unghiul de incidență (Fig. 6), Θ1 și Θ2 

care nu se află îndată după unghiul critic Θ𝑖𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0,2737°, dar sunt 
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vecine Θ1 = 0,511°; Θ2 = 0,60592°, am obținut grosimea stratului 

subțire epitaxial CaF2 depus pe suport de Si egală cu 𝑑 = 40 𝑛𝑚. 

 

Fig. 6. Date experimentale (albastru) și teoretice (roșu) – metoda XRR 

 

Concluzii. Considerând GI-XRD și XRR în studiul straturilor sub-

țiri, a fost determinat de faza straturilor subțiri (Ga2S3, CdS) pe diferite 

suporturi, microtensiunea reziduală, a fost reconstituită structura 

cristalină și determinată grosimea straturilor nanometrice de CaF2. 
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UTILITATEA ȘI IMPLEMENTAREA LIMBAJELOR PHP ȘI 

JAVASCRIPT ÎN ELABORAREA APLICAȚIILOR WEB 

 

Ana MUSTAFENCO, studentă 

CZU: 004.43:004.415.2:65 anna.mustafenco12@gmail.com  

 
In the world of programming, the basic topic is programming languages 

that are developing very fast. Learning one of them trains you in the future as 

a qualified specialist, but also with a pleasant job. Basically the key to 

success for businesses is to have an online presence, any web application is 

important for companies because this is the most effective way to promote 

their products and it based on the programming languages proposed in my 

thesis. 

 

Scopul acestei lucrări este de a prezenta utilitatea și implementarea 

limbajelor PHP și JavaScript în elaborarea aplicațiilor web pentru 

mediul de afaceri mici și mijlocii, iar prin obiectivele propuse am 

ajuns la ideea de a arăta comoditatea și accesibilitatea pentru utiliza-

tori la accesarea unei pagini web a informațiilor și de a propune unei 

întreprinderi o pagină web pentru a-și spori și promova produsele lor 

în meniul online.  

JavaScript este unul dintre cele mai populare limbaje de programare 

care include numeroase caracteristici, atunci când vine vorba de dez-

voltarea web. Se numără printre limbajele de programare de top 

conform Github [1]. Fiind un limbaj din partea clientului, oferă multe 

caracteristici care îi ajută pe dezvoltatori să împartă procesarea între 

browser și server, reducând astfel încărcarea pe servere prin procesarea 

de bază, validări, salvarea temporară a datelor folosind cookie-uri etc.  

Pentru partea de back-end, există mai multe tehnologii disponibile 

pe piața pentru dezvoltarea unui site web, dar majoritatea dezvolta-

torilor  folosesc PHP ca tehnologie pentru dezvoltarea site-ului web. 

PHP este cross-platform, poate rula pe toate sistemele de operare 

majore, cum ar fi MacOS, Windows și Linux, economisind astfel mult 

timp pentru dezvoltatori [2]. Are o procesare mai rapidă a datelor, 

deoarece folosește spațiul propriu de memorie și astfel reduce timpul 

de încărcare și volumul de lucru al serverului. Ușor de integrat cu alte 

mailto:anna.mustafenco12@gmail.com
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limbaje, securizat prin faptul că are cele mai bune straturi de protecție 

de securitate de pe piață.  

Proiectarea interfeței utilizator în tehnologia informației se referă la 

proiectarea interfeței utilizator pentru software, site-uri web sau 

aplicații. O interfață de utilizator bună este importantă, deoarece poate 

transforma potențialii vizitatori în cumpărători, facilitează interacțiu-

nile dintre utilizator și site-ul web. Potrivit studiului realizat de Gitte 

Lindgaard [3] – un profesor distins de cercetare și proiectare strategică 

este capabil să facă prima impresie despre o pagină web în 5 secunde. 

Cu alte cuvinte, afectați doar de aspect, oamenii tind să ia decizii 

rapide cu privire la ceea ce văd. La fel Universitatea din Stanford a 

dezvoltat un studiu în care 46,1% dintre utilizatori au declarat că un 

site web este de încredere bazat doar pe aspectul lui (aspect, 

tipografie, schemă de culori etc.) [4, p.6]. 

Tendințele tehnologice sunt importante pentru orice afacere. Ele 

pot avea un impact asupra modului în care clienții ajung la afacerea 

noastră electronică sau pot influența proiectele de creștere a 

companiei. De asemenea, ele pot indica noi piețe sau pot deschide noi 

mărfuri, dar pot introduce și noi metode care vă pot oferi un potențial 

avantaj asupra concurenței online. 

 
Fig. 1. Reprezentarea paginii landscape pentru Student Step 

 

Proiectarea și construirea unei pagini web este la fel ca și crearea 

unui spațiu perfect în aer liber. Ambele necesită o perspectivă 

incredibilă despre modul în care va fi utilizat acest spațiu. Așa s-a 
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întâmplat de fapt, când am avut ocazia din postura de student să fiu un 

timp programator în timp real și am creat o pagină web pentru 

compania SRL Student-Step. Inițial, am analizat ultimele tendințe 

care sunt acum, am analizat la fel companii care au aceleași liste de 

activități pe care le prestează și desigur, nu în ultimul rând, limbajele 

de programare cu care eram familiarizați. Pornind de la toate aceste 

concluzii, am stabilit cu clientul că cea mai oportună și eficientă cale 

este ca pagina web să fie una „landscape”, reprezentată în Fig. 1. 

Reprezentarea paginii landscape pentru Student Step. 

Pentru un site web cu un funcțional back-end, este necesar crearea 

de formulare, precum vedem în Fig. 2. Formular pentru a trimite un 

mesaj și validarea acestuia, mai ales dacă dorim să salvăm datele 

trimise într-o bază de date sau într-o altă formă de stocare persistentă. 

Un formular este creat utilizând limbajul de marcare HTML, iar 

validarea și procesarea conținutului se face cu PHP. 

 
Fig. 2. Formular pentru a trimite un mesaj 

 

Pagina web, în mare parte, este una informativă care conține toată 

informația despre serviciile care le oferă compania Student Step și 

poate fi accesată în motorul de căutare accesând www.studentstep.md 

pentru a o vedea în întregime. 

http://www.studentstep.md/
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PRODUCȚIA AERONAVELOR FĂRĂ PILOT:  

CONCEPT, FACILITĂȚI, PROCESE TEHNOLOGICE 

 

Anton DANICI, student 

CZU: 629.73 + 533.6 adanici@gmail.com  

 
The present paper, briefly covers the roadmap, theory basis and practical 

implementation of the „Unmanned Aircraft: Concept, Facilities, Technolo-

gical processes” bachelor degree thesis. The described paper includes a 

complex view over the actual process of creating an operational unmanned 

aircraft, from scratch. Each step gets an in-depth coverage, with an ongoing 

processes and approaches elaborated and motivated. 

 

Datele inițiale stabilite: 

- material de fabricație a cadrului aeronavei – compozit (pânză 

din fibre de sticlă, pânză din fibre de carbon, saturate în rășină 

epoxidică, formate în vid); 

- anvergura aripilor – 3,4-5,4 m;  

- masa maximă la decolare 30-50 kg. 

Folosirea materialelor compozite pentru fabricarea părților 

componente ale aeronavei, deși constituie un proces complicat, 

acoperă trei dintre criteriile conceptuale propuse: 

1. oferă posibilitatea creării unei structuri modulare;  

2. conferă rezistență la factorii climaterici și  

3. sporește rezistența la uzură uzuală și operațională.  

Pentru aeronava propusă, am elaborat un concept inovativ de 

amplasare a sistemelor de avionică. Diferit de abordarea 

convențională, care presupune dispersarea sistemelor de avionică prin 

fuzelaj, ne-am propus crearea unui compartiment dedicat, înăuntrul 

unuia dintre modulele aripii, astfel simplificând substanțial logistica 

arhitecturală a sistemelor de bord, totodată optimizând procesele de 

operare, deservire, mentenanță, defectare, ocurențe. 

Pentru o claritate în privința profilului aerodinamic și distribuției 

presiunii și fluxului de gaze peste acesta, a fost efectuată simularea de 

flux și obținută reprezentarea grafică din Fig. 1. Condițiile de simulare 

au presupus unghiul de incidență egal cu 0°, viteza de deplasare prin 
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mediul gazos ambiant cu până la 35 m/s, viteză aeriană considerată 

maximă pentru aeronava proiectată. 

Contururile de distribuție a presiunii și fluxului de gaze 

demonstrează: 

1. Profilul CLARK Y, adaptat și răsucit la 0° incidență, creează 

forță portantă și nu induce turbulențe substanțiale. 

2. Claritate în vederea centrului de aplicare a forței portante, prin 

urmare, acesta urmează să fie corelat cu centrul de greutate al 

aeronavei per ansamblu. 

 
Fig. 1. Simularea digitală a profilului aripii deplasat prin mase de gaze 

  

Una dintre provocările majore ale proiectului rămâne modularitatea 

în forma sa lipsită de compromisuri. Spre exemplu, în cazul cuplării a 

două module vecine, conform proiectului, nu era prevăzută o altă 

operațiune decât cuplarea propriu-zisă, iar în cazul existenței a 

oricăror conexiuni electrice între module, acestea urmau să se 

autoîmbine. Faptul descris a introdus cerințe privind toleranțele 

admise în focarele de îmbinare, devierea maximă constituind 0,15 mm 

pentru ca procesul de cuplare să se producă.  

Fiecare modul al aeronavei în construcție, conform proiectului, 

constă din multiple piese combinate structurat, formând o unitate 

structurală independentă, prin urmare, fiecare modul/parte 

componentă a aeronavei ajunge să enumere de până la câteva sute de 

mici piese constituitoare. Complexitatea aparentă indusă de mulțimea 
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de piese formatoare de ansamblu, conform proiectului, va fi nivelată 

de beneficiile operaționale obținute, caracteristice aeronavei (Fig. 2).  

 
Fig. 2. Piese componente ale suprafețelor de control;  

structura internă a stabilizatorului vertical stâng;  

structura internă a celor trei module ale aripii,  

instalate provizoriu pe fuzelaj 

 
Fig. 3. Aeronava fără pilot proiectată, în zbor 

Primul zbor (Fig. 3) a servit prilej pentru acumularea datelor 

necesare în vederea setării caracteristicilor avansate de management al 

zborului. Datele colectate și stocate în recorderul de bord, la întoarcere 

în laborator au fost exportate în programul de analiză a indicilor de 

zbor și obținute următoarele grafice: 
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 Fig. 4. Raportul dintre atitudinea solicitată și atitudinea obținută (a), 

măsurările accelerațiilor în trei dimensiuni (b) 

 

Analizând graficele din  Fig. 4 (a) și (b), constatăm că suprafețele 

de control fac față privind manevrarea cadrului aeronavei în spațiul 

aerian, și nivelul de vibrații este unul admisibil. Concluzia privind 

performanța suprafețelor de control rezultă din coerența observată a 

valorilor indicilor de deflecție, ale cadrului aeronavei, co-

mandată/dorită și deflecție actuală/măsurată. Odată ce acești indicatori 

au valori similare, modelul virtual calculat de computerul de bord al 

autopilotului corespunde cu cel actual, astfel algoritmii de control sunt 

funcționali și aeronava este capabilă să execute sarcini autonome. 

Este absolut fascinant cum încă nu demult, câteva decenii în urmă, 

constructorii de mașini, proiectanții de nave aeronautice, arhitecții și 

alți oameni ai proceselor tehnologice își înscriau desenele tehnice pe 

hârtie și le transformau în materie, pas cu pas, exercitând un gigantic 

efort colectiv pentru obținerea rezultatului conceput. 

Și prin comparație, tinerii zilei de astăzi au acces la potențialul 

nelimitat al mediului informațional, baza tehnologică dezvoltată, 

resurse la scară mondială. Acești factori fac posibilă realizarea celor 

mai ambițioase și inovaționale proiecte.  
Recomandat 

Veaceslav SPRINCEAN, lector univ. 
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CREAREA UNUI UTILAJ COMPACT, INDEPENDENT  

ȘI UȘOR ÎN EXPLOATARE PENTRU GRAVAREA  

PRIN LASER PE DIFERITE SUPRAFEȚE 
 

Cristin BURDUJA, student 

CZU: 681.94:621.375.826 cristin.burduja@gmail.com  

 
Engraver and future extruder for mass user is a compact, cheap and easy 

to use device. And as we can see in each of us, the phone is also placed in the 

case, a very important object, which in turn is personalized and last but not 

least with different engravings. 

High potential with small investments and user friendly. The accessibility 

of the product creates new horizons in exposing the individuality of each 

person.  

Suntem în perioada când tehnologiile își iau amploarea maximă, 

puține domenii ale vieții cotidiene sunt private de mâna fermă a 

tehnologiilor. Acum este cel mai potrivit moment pentru dezvoltarea 

celor mai interesante proiecte. De obicei, cele mai bizare idei sunt și 

cele mai reușite. Astfel, proiectul dat are drept scop popularizarea unei 

noi idei tehnologice, menită să ajute și să îmbunătățească calitatea 

vieții omului.  

Pentru prima dată se abordează ideea de aparat de gravat și pe 

viitor aparat de freză pentru utilizator în mase. Anterior, posibilitatea 

de a grava era legată doar de domeniul unor oarecare persoane 

specializate. În cazul în care acest dispozitiv va avea succes pe piață, 

ideea de gravat sau extrudat pe unele suprafețe poate fi la fel de 

accesibilă ca și acum printerele sau xeroxurile. 

Scopul este de a construi un aparat compact, ieftin și ușor în 

exploatare. Un mare imbold spre reușita acestei idei impune piața 

telefoanelor mobile, care în ultimii ani se dezvoltă foarte activ. Iar 

după cum putem observa la fiecare dintre noi, telefonul la fel este 

îmbrăcat în husă, obiect destul de important, care, la rândul său, este 

personalizat și, nu în ultimul rând, cu diferite gravuri. 

Aparatul are la bază un modul de laser cu mărimile de 12 mm pe 

45 mm (Fig. 1). În proiectul dat se folosește un modul de laser cu 

posibilitatea de a fixa lentila, la baza căreia este o diodă generatoare 
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cu puterea de 200-250 mWt, lungimea de undă a razei este de 650 nM, 

de culoare roșie [1].  

 
Fig.1. Modul laser 

De asemenea, modulul este compus dintr-o schemă de balansare 

care apără dioda de diferențe de curent și tensiune. Astfel, acest modul 

lucrează de la sursă de curent 3-5V și consumă circa 350 mA. 

Forma razei este punctiformă, iar însuși modulul are dimensiunea 

12 mm x 44 mm. Acest laser este destul de puternic pentru utilizarea 

în scopuri industriale, iar în momentul când se lucrează cu el, este 

recomandat să fie purtați ochelari de protecție. Însăși raza poate fi 

focusată până la dimensiuni destul de mici, 2÷4 mm [2]. 

Totul este dirijat de platforma Arduino Uno (Fig. 2), aceasta e o placă 

cu microcontroler bazată pe ATmega328P, care are 14 pini de intrare și 

de ieșire, 6 intrări analogice, un rezonator ceramic de 16 MHz, o 

conexiune USB, o mufă de alimentare și un buton de resetare [3].  

 
Fig. 2. Arduino Uno 
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Arduino este ajustat de un shield special (Fig. 3), pentru drivere 

pas cu pas, în cazul nostru sunt 8.825. Acest schield ajustează 

platforma cu niște drivere pentru motoare pas cu pas și permite 

montarea driverelor practic deodată în Arduino, de asemenea permite 

conectarea sursei de curent adăugător de la 12÷36 V.  

 
Fig. 3. Arduino driver shield 

 

În cazul dat, am folosit motoare pas cu pas (Fig. 4), niște motoare 

practic scoase din DVD modulului calculatorului de masă, acest motor 

consumă circa 1A, iar puterea sa trebuie să fie suficientă pentru 

scopurile propuse. O rotație a motorului este egală cu 3 mm, acesta se 

va folosi în continuare pentru calcule. 

 
Fig. 4. Motor pas cu pas 

Tranzistorul IRF 520 (Fig. 5), este un MOSFET tranzistor cu n-p-n 

canal, acest tranzistor va primi semnalul de la Arduino și va regla 
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lucrul laserului, unde tensiunea maximă este de 100 V, rezistența 

canalului deschis – 0,27 Ohm, iar intensitatea maximă la temperatura 

de 100℃ este de 9,2 A [4]. 

 
Fig. 5. Transistorul IRF 520 

Referințe: 
1.  Informații despre modulul laser. (actual la data de 30.01.21) 

https://www.aliexpress.com/item/32807154105.html?spm=a2g0s.904231

1.0.0.27424c4dAdrAaa  

2.  Principiul de lucru al laserului. (actual la data de 11.02.21) 

https://www.newport.com.cn/t/laser-diode-technology 

3.  Informații despre dispozitivul de control Arduino UNO. (actual la data de 

21.03.21) https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3 

4.  Informații despre transistorul IRF 520. (actual la data de 14.02.21)  

https://components101.com/asset/sites/default/files/component_datasheet/

IRF520-datasheet.pdf  

Recomandat 

Veaceslav SPRINCEAN, lector univ.  
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

СПЕКТРА ЭКСИТОНА В CdTe 

 
Александру ВАРЗАРЬ, студент 

CZU: 530.145:538.9                                                                                                                            santwosna8@gmail.com  
 

In this article, the energy spectrum of an exciton in CdTe is calculated 
using a numerical minimization method. For this, the Schrödinger equation is 
solved in the impulse representation with the potential deduced in [1]. The 
relevance of the problem is that this potential is solved numerically for the 
first time. The importance of the problem is that this potential makes it 
possible to find the energy spectrum of the exciton for different materials (in 
this case, it is CdTe). 

  
Введение. Энергетический спектр квантовой системы можно 

получить решая уравнение Шредингера. Твёрдое тело – это при-
мер того, где можно применить уравнение Шредингера для расчё-
та, в частности, энергетического спектра квазичастиц. Для чис-
ленного анализа энергетического спектра экситона в теллуриде 
кадмия (CdTe) используется метод конечных элементов. Актуаль-
ность работы заключается в том, что данная форма потенциала 
для экситона до этого не использовалась для численного вычис-
ления энергетического спектра экситона. Для численного анализа 
используются метод конечных методов и метод нахождения 
численного корня трансцендентного уравнения. 

Важность работы состоит в том, что данная форма потенциала 
позволяет гибко вписывать параметры определенного материала. 
Это дает возможность численного анализа энергетического 
спектра экситона для различных материалов. 

Численный анализ энергетического спектра экситона Для 
численного анализа энергетического спектра экситона в CdTe 
решается следующее уравнение Шредингера [1], используя [2]: 

(1 +
ħ2k2

2mrE
) E (1 + k2a2)−2 =

=
e2

πε0

∫ dx ∫ dq(1 + a2(k2 + q2 + 2kqx))
−2

∞

0

 
1

−1

1

ε
(nCK

(T)
− nVK

(T)
) (1)
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где: ε =
ε0(q2+qc

2)

q2 ;  qc
2 =

4πn0e2

ε0k0T
;  nCK = (e(ECK−μ) k0T⁄ + 1)

−1
; 

nVK = (e(EVK−μ) k0T⁄ + 1)
−1

;  

ECK =
ħ2k2

2me

;  EVK = −
ħ2k2

2mh

− Eg                    (2)  

CdTe имеет следующие параметры: 
Эффективная масса электрона проводимости: mn = 0,11me

Эффективная масса дырки: mp = 0,4me

Ширина запрещенной зоны при 300 К: ЕG(300 𝐾) = 1,45 𝑒𝑉

Ширина запрещенной зоны при 0 К: ЕG(0 𝐾) = 1,601 𝑒𝑉

 (3) 

Температурная зависимость ширины запрещенной зоны имеет 

вид линейной зависимости: 
ЕG(T) = ЕG(0 K) − α T                                         (4)  

Химический потенциал: 

μ =
ЕG

2
+

3

4
k0 T ln

mp

mn

                                     (5)  

Решая уравнение Шредингера (1), учитывая параметры CdTe 

(2) и химический потенциал (5), определяя ширину запрещенной 

зоны из зависимости (3), в диапазоне температур от 10 до 77 К, 

получается температурная зависимость энергии экситона в 

данном диапазоне температур. При граничных значениях энергия 

имеет следующие значения: 

{
E(10 𝐾) = 9,12 𝑚eV

E(77 𝐾) = 8,92 𝑚eV
                                           (6)  

Температурная зависимость имеет следующую форму: 

 
Рис. Температурная зависимость энергии экситона 
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В случае, когда ε = ε0 ;  nCK = 0 ; nVK = 1, что соответствует 

нулевой температуре, основная энергия экситона равна: 

E = 14,91 𝑚eV (7) 

Выводы 

Исходя из полученных результатов следует, что: 

 Была получена температурная зависимость энергии эксито-

на в диапазоне температур от 10 до 77 К. Значение энергии в дан-

ном диапазоне температур варьирует от 9,12 meV до 8,92 meV. 

 С увеличением температуры энергия экситона уменьшается 

и стремиться к нулю. 

 Энергия, определяющая энергетический спектр экситона 

при нулевой температуре, равна 14,91 meV, что сопоставимо с 

экситонным Ридбергом в СdTe, который равен 9,1 meV. 

 Значения энергии экситона при 77 К хорошо коррелируют с 

значениями, полученными экспериментально – 12,0 meV [3] и 

теоретически – 13,2 meV [4]. 

Библиография: 
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СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАЧ «SCHEDOLER» 
 

Виктория АБАЛИНА, студентка 

CZU: 004.415.2 viktoria.zheneral@gmail.com 

 
This article is intended to introduce the available methods for creating a 

desktop application for scheduling tasks using web development tools. The 

competitors in the market and the available tools were analyzed. As a result, 

the Electron framework and the Node.js platform were chosen as the main 

implementation tool. A list of the intended functionalities was then compiled. 

The application was created based on the analysis and the formulated 

requirement. 

 
В современном мире, зависящим от компьютерных техноло-

гий и стремящемся к оптимизации всех процессов, важным 
аспектом является организация личного времени. В настоящее 

время на рынке компьютерных программ представлено огромное 
количество различных календарей с возможностью добавления 

заметок, а также приложений для планирования. Однако большая 
часть существующих на данный момент приложений обладают 

сложным и неудобным пользовательским интерфейсом, функцио-
нально ограничены или, напротив, содержат излишние функцио-

нальные особенности.  
В дипломной работе были рассмотрены возможности создания 

простого в использовании и понятного пользователю, но много-

функционального приложения для планирования задач и организа-
ции времени с поддержкой кроссплатформенности, то есть со 

способностью работать с несколькими операционными системами.  
Первоначально требовалось изучить готовые решения данной 

задачи, а именно проанализировать конкурентов на рынке. Было 
выявлено, что одним из недостатков являлось оснащение прило-
жений сложными для восприятия функциональностями, учиты-
вая, что главные требования клиента к подобным программам – 
простота и удобство. Немаловажным критерием пользователей 
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при выборе приложения является графический интерфейс, то есть 
удобство использования и общий визуальный стиль. 

Следующий подготовительный этап состоял в выборе подхо-

дящих инструментов реализации. Практически любой язык прог-

раммирования (или, точнее, механизм выполнения языка прог-

раммирования), обладающий способностью напрямую взаимо-

действовать с машинным кодом, может быть использован и для 

реализации десктопных приложений с графическим интерфей-

сом. Таким образом, спектр доступных инструментов включает в 

себя почти все языки программирования, созданные на протяже-

нии последних 60-ти лет. Основываясь на результатах анализа по 

выбранным критериям (комфорт разработки, возможность нас-

тройки графического интерфейса и рациональностъ использова-

ния), выбор был сделан в пользу платформы Node.js, фреймфорка 

Electron, инструментов веб-разработки HTML, CSS, языка прог-

раммирования Javascript и СУБД SQLite. JavaScript – мультипара-

дигменный язык программирования, поддерживающий объектно-

ориентированный, функциональный и императивный подходы. 

Изначально JavaScript задумывался как один из простых скрипто-

вых языков, встраиваемых в HTML-код и предназначенных для 

объединения в единое целое различных компонентов веб-страниц 

[1]. Сейчас JavaScript в основном используется в качестве инстру-

мента предоставления программного доступа к объектам различ-

ных приложений, и наиболее широкое применение находит в веб-

браузерах для обеспечения интерактивности на веб-страницах [2], 

поскольку является однопоточным и асинхронным. Node.js – прог-

раммная среда разработки, основанная на движке V8, транс-

лирующем JavaScript в машинный код. Данная среда разработки 

выполняет JavaScript-код вне веб-браузера и, соответственно, пре-

доставляет возможность использовать JavaScript для написания 

инструментов командной строки и сценариев, исполняемых на 

стороне сервера [3]. Electron (также известный как atom shell) – это 

фреймворк, позволяющий разрабатывать кроссплатформенные 

приложения с графическим интерфейсом для настольных опе-

рационных систем, используя инструменты веб-технологий [4]. 
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Поскольку задача дипломной работы состояла в разработке 

многофункциональной системы для планирования задач, первым 

этапом планирования проекта было выбрано составление списка 

необходимых функциональностей, обьясняемых, прежде всего, 

спецификой будущего приложения. Было принято решение реа-

лизовать три типа отображения календаря (день, неделя и месяц), 

добавление, редактирование, копирование и удаление нового 

плана и сортировка всех планов по стандартно заданным катего-

риям. Отображение планов происходит в зависимости от их типа: 

безвременные задачи отсортированы по степени важности, ме-

роприятия – по времени их начала. Далее была реализована 

регистрация и авторизация по уникальным логину и паролю для 

дифференцирования планов пользователей, совместно исполь-

зующих программу на одном устройстве. 

Перед началом процесса создания любого приложения необ-

ходимо подготовить и протестировать среду разработки. Изна-

чально требовалось установить платформу Node.js и загрузить 

необходимые для разработки побочные модули менеджером 

пакетов npm. Важно помнить, что модули первоначально напи-

саны для операционной системы Linux, поэтому потребовалась 

повторная сборка определенных компонентов, например, прог-

раммного модуля для работы с базами данных SQLite. После 

того, как отдельные модули были разработаны в соответствии с 

ранее определенными требованиями к функциональным особен-

ностям программы, их требовалось объединить в цельный 

проект. Для готового приложения была создана программа-

инсталлятор, упрощающая процесс непосредственной установки.  

Приложение, созданное как результат дипломной работы, 

идентично рыночным конкурентам, было проанализировано для 

выявления сильных и слабых сторон как с точки зрения самого 

приложения, так и с учетом использованных инструментов. Прог-

рамма была протестирована на различных операционных сис-

темах, обнаруженные дефекты были успешно устранены. 

Разработанная программа может быть применена в качестве 

электронной записной книжки деловыми людьми для орга-
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низации планов и экономии личного времени. Схожим образом 

приложение может использоваться как календарь с возмож-

ностью добавления заметок. 

Литература: 
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2015. 
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Рекомендовано 

Георгий ЛАТУЛ, преподаватель 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОЛЯМИ 
 

Анастасия КИРИЛЕНКО (ЦУРКАНУ), студентка 

CZU: 004.415.2 anastasia.kiriliuk@outlook.com 
 
The security of personal data is a very actual problem for people of 21st 

century. Leaking of sensitive data may cause into stealing people’s money, 
applying them for unwanted credit cards or loans under victim’s name. 
Developed centralized application for storing and managing passwords is 
dedicated to keep secret data in a safe place, protected by the strongest 
encrypting algorithms. Applying the latest technologies like Cloud Solutions 
and Java guarantee the effectiveness of created system. 

 
Приводится созданная система управления паролями, исполь-

зуемая для упрощения работы пользователя при входе в 
различные системы посредством упорядочивания паролей для 
учетных записей. Актуальность разработанной системы 
заключается в использовании самых передовых технологий 
Android и Cloud Storage от Firebase, а также в использовании 
техник flat design от Google для создания лаконичного дизайна. 
Требования для разработки заключались в создании комплексной 
информационной системы в качестве репозитория и генератора 
паролей, которая привнесла бы новые функции в сравнении с уже 
существующими на рынке решениями. В сущности, данная 
разработка подчеркивает вклад мобильных технологий в 
повседневную жизнь и спрос на простые решения с широким 
спектром возможностей. 

Программа обеспечивает управление паролями и доступ к ним 
с помощью Single Sign-On к веб-приложениям и хост-приложе-
ниям. Пользователи входят в систему только один раз, и 
диспетчер паролей затем выполняет все необходимые действия: 
производит автоматический вход в защищенные системы, 
реализует политики паролей и автоматизирует задачи конечных 
пользователей. Приложение расчитано на пользователей мобиль-
ных устройств под управлением Android OS. 

mailto:anastasia.kiriliuk@outlook.com
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Среди использованных сервисов можно выделить Google 
Cloud Messaging. Эта служба имеет четко определенный меха-
низм для передачи данных с безопасным приемом сообщений. 
Принципы можно резюмировать в несколько шагов, описанных в 
Рисунке 1. 

1. Приложение с устройства посылает запрос на сервер 

Google для идентификации. 

2. Сервер Google отправляет в ответ уникальный токен.  

3. Приложение с устройства отправляет этот уникальный 

токен на сервер приложений; 

 
Рис. 1. Схема генерации токенов на устройстве Android 

 

Затем сервер отправляет сообщения на устройства Android 

через облачный сервис. 

1. Сервер приложения сохраняет токен, привязывая его к мо-

бильному устройству. 

2. Сервер, используя этот уникальный для каждого 

устройства токен, сохраняет сообщение в локальной базе данных. 

3. Сервер Google отправляет сообщение устройтву, когда 

установлено стабильное соединение с Интернетом. 

4. Устройство Android афиширует сообщение. 
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В качестве основного шаблона реализации был выбран 

MVVM [1]. Его главной задачей стало разделить приложение на 3 

уровня: пользовательский интерфейс, представление данных и 

бизнеслогика, что позволяет изолированно работать во всех трех 

слоях. 

Рис. 2. Диаграмма составляющих системы 

Правильное функционирование информационной системы 

обеспечивается несколькими модулями (Рис. 2) 

Ядром системы является логический модуль приложения, ко-

торый выполняющий роль принятия решений в зависимости от 

взаимодействия пользователя с графическим интерфейсом, или 

администратора, управляющего серверной частью системы. Гра-

фический интерфейс пользователя – это реагирующая часть, свя-

зывающая прямое взаимодействие пользователя с системой Pass-

word Shelf. На уровне реализации этот модуль можно найти в 

Activity и фрагментах приложения Android или в веб-интерфейсе 

серверного приложения. Локальные ресурсы приложения предс-
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тавляют собой стили, изображения и ресурсы, присутствующие в 

каталоге Res проекта Android Studio. Эти ресурсы используются 

для создания графики и хранения статистических данных. Модуль 

базы данных Sqlite представляет собой пакет служебных классов, 

управляющий хранением данных на локальном уровне, на стороне 

клиента информационной системы Password Shelf. Модуль взаи-

модействия с сервером описывается библиотеками, используе-

мыми для создания связи REST API [2], а именно библиотекой 

Retrofit для HTTP-запросов, json для сериализации и десе-

риализации данных и HttpClient для обработки сложных запросов. 

Клиентское приложение можно установить на любое 

устройство, работающее на операционной системе Android с под-

ключением к Интернету. Серверная часть приложения находится 

на сервере, имеющем базу данных типа NoSQL – Firebase Real-

time database. Благодаря режиму реального времени, данные 

синхронизируются между всеми клиентами и девайсами момен-

тально. Обмен данными является двунаправленным: от клиента 

поток данных проходит через Интернет, отправляя HTTP-запро-

сы на сервер, а также передача происходит через защищенное 

соединение SSL [3]. Из использованных технологий и прог-

раммных продуктов можно выделить Java, JavaScript, CSS, JSON, 

Firebase, Crashlytics, Google Services, Android Studio, Genymotion.  

В заключение отметим, что проблема потери личных данных 

сейчас очень остра. Умение правильно защищать информацию вы-

соко ценится и трудно достигается. Менеджер паролей поможет ре-

шить вопрос хранения и управления конфиденциальными данными. 

Литература: 
1. BEVIS, Tony. Java Design Pattern Essentials, Second Edition 

Paperback, 2012, p. 126. 

2. BOILEAU, Thierry. Restlet in Action: Developing RESTful Web APIs in 

Java, 2012. 

3. KIM, Gene, LOVE, Paul and SPAFFORD, George. Visible Ops Security: 

Achieving Common Security And IT Operations Objectives, p. 67. 

Рекомендовано 

Олга Чербу, докт., конф. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  

МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Константин ВИГУЛЯР, студент 

CZU: 004.056 kostavigulear@outlook.com  
 

На сегодняшний день вопрос информационной безопасности 
(ИБ) – однa из приоритетных задач не только в сфере инфор-
мационных технологий, но и в повседневной жизни 
современного общества. Возрастающая роль информационной 
сферы оказывает колоссальное влияние на безопасность в 
политических, корпоративных, экономических, личных и многих 
других аспектах жизни. Постепенно информация приобрела 
статус наиценнейшего ресурса наряду с ископаемыми дорогими 
металлами и энергетическими источниками. Информация стала 
определяющим фактором успешности любого бизнеса. Вместе со 
столь возросшей значимостью и ценностью информации, 
появился целый ряд проблем и рисков, связанных с ней. Данный 
вопрос стал причиной появления явления информационной 
безопасности как отдельной науки и профессии.  

Вопрос защиты информации особенно важен в век информа-
ционных и цифровых технологий, когда почти любое 
электронное устройство позволяет установить соединение с 
собой напрямую или удаленно. Для обеспечения надлежащей 
безопасности требуется комплексный и ресурсоемкий подход. 

Зачастую проблема ИБ воспринимается в рамках информа-
ционных технологий, но на самом деле это проблема бизнеса в 
целом. Очень важно следить за выполнением правил ИБ с точки 
зрения требований бизнеса и закона. ИБ невозможно представить 
в качестве конечного продукта, который необходимо установить, 
выполнив определенные требования. Каждый день на информа-
ционном рынке появляются десятки новых лазеек, инструментов 
для взлома и проникновения, и то, что сегодня кажется защи-
щенным, завтра может оказаться взломанным за считанные 
секунды. Поэтому ИБ следует воспринимать в качестве продол-
жительного прикладного процесса, требующего постоянного 
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участия и наблюдения, быстрого реагирования, отладки 
неисправностей, обновления методов, вложения средств и 
времени. Такие требования порождают разносторонний спектр 
подходов, стратегий, методов, инструментов для обеспечения и 
отладки информационной безопасности. 

Существует множество определений информационной безо-
пасности. Согласно определению, предоставленному Националь-
ным институтом стандартов и технологий США (англ. The Natio-
nal Institute of Standards and Technology, NIST) и Национальным 
глоссарием по обеспечению информационной безопасности 
США (англ. The National Information Assurance (IA) Glossary), 
ранее известным как Национальный глоссарий безопасности 
информационных систем, Информационная безопасность (ИБ)  
есть защита информации и информационных систем от 
несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 
нарушения, изменения или уничтожения с целью обеспечения 
конфиденциальности, целостности и доступности.  

Из определения выше можно извлечь ключевые принципы ин-
формационной безопасности: конфиденциальность, целост-

ность и доступность, также известные как триада КЦД (англ. 
CIA). В совокупности эти принципы формируют концептуальную 
сущность ИБ и описывают модель, регулирующую политику ин-
формационной безопасности организации. Каждый из принципов 
по-отдельности затрагивает конкретный аспект ИБ, который 
важен не только сам по себе, но и в совокупности с остальными. 

Для обеспечения безопасности информации эксперты предла-
гают комплект различных мер. Многообразие методов подраз-
деляется на следующие группы: законодательные методы, 
физические методы, организационные методы, и программно-
технические методы. 

Физические методы включают в себя набор ограничений фи-
зического доступа лиц к системным модулям передачи, хранения 
и обработки информации. В основе таких методов находится 
использование различного рода замков, магнитных карт, чипов, 
устройств определения личности по считыванию параметров че-
ловека (отпечатков пальцев, формы лица, сканирование сетчатки 
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глаза, анализ голоса и прочие), контроль полномочий в зависи-
мости от времени суток. Сюда же может относиться исполь-
зование систем видеонаблюдения, услуг охранных агентств, 
размещение системных модулей в труднодоступных местах. 

Организационные методы должны подразумевать свод правил 

и законов, устанавливающих и регулирующих уровень доступа 

персонала к тем или иным типам информации, хранящейся и 

обрабатывающейся в пределах данной организации, системным 

модулям и ресурсам компании.  

Основу программно-технических методов составляют 

аппаратные и программные средства, которые позволяют 

аутентифицировать и идентифицировать пользователя, 

определить происхождение данных и информационных объектов 

и средств, попадающих в информационную систему. Среди 

данных методов наибольшей популярностью пользуются 

регулярное удаленное хранение и резервное копирование 

наиболее важной информации, постоянная техническая 

поддержка и улучшение всех подсистем, которые хранят важную 

информацию, резервное электроснабжение, гибкое 

распределение ресурсов сети для непредвиденных случаев 

нарушения работоспособности ее компонентов, управление дос-

тупом к информационной системе и ее компонентам, анализ вхо-

дящих, хранящихся и выходящих данных, обеспечение высокого 

уровня доступности, протоколирование, аудит и тестирование на 

проникновение, применение пароля, брандмауэров, фаер-волов,  

комплексных антивирусных решений, а также 

криптографической модификации данных с использованием 

различных алгоритмов шифрования.  

Криптография является фундаментальным инструментарием 

защиты информации. Данная наука находит свое применение в 

разных сферах, в том числе в обеспечении конфиденциальности, 

анонимности, аутентификации источника и целостности данных. 

Вопрос защиты информации является невероятно важным в 

наши дни, особенно когда вопрос касается способов защиты дан-

ных в цифровом пространстве. Процесс развития наук, 
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изучающих данную тему, в частности криптографии и 

криптоанализа, стремится в бесконечность, так как процесс 

поиска уязвимостей злоумышленниками, желающими заполучить 

конфиденциальные данные или нарушить их целостность, тоже 

никогда не прекращается. Более сложные и изворотливые методы 

несанкционированного получения информации требуют более 

сложных и надежных методов ее защиты. Эти два процесса 

выступают как противоборствующие силы, наподобие добра и 

зла. Успехи битв в этой бесконечной войне определяются 

постоянным и упорным изучением и поиском новых методов. 
Рекомендованно 

Анатолий ГЛАДЕЙ 
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IMPLEMENTAREA ALGORITMILOR  

INTELIGENȚI ÎN PROCESAREA IMAGINILOR 

 

Mihai ȚURCANU, student 

 Maria CRISTEI 

CZU: 004.89:004.932 mihai.turcanu26@gmail.com, 

cristeimusm@yahoo.com 

 
Digitalization of physical documents is extremely important in order to 

keep the history of data as well as processing it in an easiest fashion. 

Nowadays, most of the educational institutes in Republic of Moldova use 

mark books to record attendance and students’ grades. These take a lot of 

effort to be maintained. The developed algorithm is designed to process the 

images of school registers and recognize handwritten grades. 

 

Prelucrarea digitală a imaginilor presupune o succesiune de etape 

de procesare hardware și software, precum și de implementare a unor 

metode teoretice. Procesarea imaginilor utilizând calculatorul a 

înregistrat o creștere exponențială în ultimele decenii. Aplicările încep 

de la medicină continuând cu procesarea geologică, teledetecție, 

robotică, psihologie, inteligență artificială și altele. Sistemele 

multimedia sunt un fundament al societății informaționale 

contemporane, iar acestea se bazează îndeosebi pe procesarea 

imaginilor digitalizate [1, p. 891]. 

Mașinăriile pot fi învățate să interpreteze imagini asemenea 

creierului uman și să analizeze aceste imagini mai temeinic decât pot 

oamenii. Aplicarea tehnicilor și algoritmilor inteligenței artificiale 

(IA) în procesarea imaginilor ne oferă soluții pentru probleme de: 

detectare și recunoaștere facială, identificare a obiectelor, clasificare 

a acțiunilor umane în secvențe video, urmărire a mișcării camerei, 

urmărire a obiectelor în mișcare, extragere a modelelor 2D/3D de 

obiecte și altele [2]. De fapt, procesarea imaginilor reprezintă o parte 

interesantă a științei cognitive și de calculatoare moderne, pe care 

omenirea a început să o folosească în beneficiul propriu.  

Acest lucru vine să-l confirme prezenta lucrare, care descrie imple-

mentarea unor algoritmi în prelucrarea imaginilor digitale. Imaginile 

mailto:mihai.turcanu26@gmail.com
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achiziționate sunt foi ale unui registru cu note scrise de mână folosit în 

cadrul unei instituții de învățământ și ca rezultat exportarea 

conținutului imaginii în registre de lucru Microsoft Excel. După 

obținerea imaginii digitale la etapa de preprocesare se aplică algoritmi 

de îmbunătățire, curățare de zgomot și izolare a regiunilor a căror 

structură a pixelilor indică o asemănare cu informația numerică avută 

în vedere. Etapa următoare constă în segmentarea imaginii, respectiv 

împărțirea ei în obiecte distincte, adică se identifică toate liniile drepte 

din imagine, se găsesc punctele de intersecție dintre ele, iar apoi se 

extrage informația dintre aceste contururi. Este necesară obținerea 

unei liste cu imagini a fiecărei casete cu note, iar apoi prezicerea 

valorii din această regiune cu ajutorul rețelei neuronale. 

În Figura 1 este prezentat un exemplu de imagine achiziționată și 

rezultatul obținut.  

 
Fig. 1. Exemplu de imagine achiziționată și rezultatul obținut 

 

Diagrama algoritmului elaborat este prezentată în Figura 2. 

Aceasta este divizată în trei pași după cum urmează: prelucrarea 

imaginii de intrare și identificarea tuturor punctelor de intersecție 

dintre liniile tabelului; decuparea imaginii fiecărei casete cu ajutorul 

punctelor de intersecție, ce reprezintă vârfurile pătratului obținut, iar 

apoi prelucrarea imaginilor pentru a putea fi percepute de rețeaua 

neuronală; antrenarea și utilizarea rețelei neuronale pentru 

prezicerea cifrelor scrise de mână din casete. 
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Fig. 2. Diagrama algoritmului general de procesare a imaginii 

 

Imaginile fiecărei casete decupate cu ajutorul punctelor de intersec-

ție urmează a fi transmise algoritmului Inteligenței artificiale pentru 

prezicerea valorilor simbolurilor din casete. A fost aleasă implemen-

tarea tehnologiei de Machine Learning. În acest caz, calculatoarele au 

posibilitatea de a modifica și adapta acțiunile sale, astfel încât acestea 

să devină mai precise. Algoritmul ales a fost cel al învățării supra-

vegheate, unde rețelei neuronale i se comunică răspunsul corect în 

timpul antrenării. Pentru recunoașterea cifrelor, rețeaua neuronală este 

antrenată cu un set de date numit MNIST ce cuprinde imagini a 60 de 

mii de cifre scrise de mâna studenților și bancherilor din SUA. Fiecare 

imagine din setul de date este de dimensiunea 28x28 pixeli. Rețeaua 

neuronală a fost creată în patru straturi (Fig. 3). Stratul întâi conține 

728 de neuroni – câte unul pentru fiecare pixel din imagine. Apoi 

urmează două straturi ascunse a câte 128 de neuroni și spre final, 

stratul de ieșire cu 10 neuroni ce reprezintă cifrele de la 0 la 9. 

 
Fig. 3. Structura rețelei neuronale 
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Este important ca rețelei neuronale să-i fie transmise imagini în 

format exact ca și imaginile utilizate la antrenare ca mai apoi să fie 

posibilă ghicirea simbolului. Imaginea este binarizată, liniile din tabel 

sunt șterse de algoritm, iar apoi se identifică dreptunghiul contururilor 

cifrelor. Se extrage informația din dreptunghi și se transmite rețelei 

neuronale pentru ca aceasta să prezică simbolul scris (Fig. 4). Iar 

rezultatele prezicerii fiecărei casete sunt exportate într-un fișier 

MsExcel. 

 
Fig. 4. Prezicerea numerelor scrise de mână 

 

Menționăm că pentru realizarea informatică a obiectivelor propuse, 

au fost folosite următoarele unelte și tehnologii: mediul de 

programare PyCharm; platforma TensorFlow; biblioteca OpenCV. 

În concluzie, afirmăm cu certitudine că cercetarea acestei teme 

poate fi aprofundată prin îmbunătățirea algoritmului și utilizarea aces-

tuia pe scară largă în viața reală. Această cercetare prin implementarea 

algoritmului elaborat oferă o precizie înaltă în soluționarea problemei 

propuse, și contribuie la simplificarea muncii lucrătorilor instituțiilor 

de învățământ. 
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This paper is dedicated to creating a 3D runner video game, named 

„Empowered Run”, that can be run on computers and mobile devices. The 

studied methods used in realizing the game are: game development engine 

Unity and the programming language C#. Also, in this work are described 

stages of development based on this type of games. 

 

Introducere. Dezvoltarea jocurilor începe de la o idee sau concept, 

realizate de către un dezvoltator care presupune o persoană sau chiar o 

echipă internațională. Procesul include programare, design, producția 

artă și audio, animație și multe altele. Procesul de creare a unui joc 

este captivant și destul de laborios. Procesul propriu-zis al elaborării 

jocului propus a avut ca prilej: studierea domeniului, detaliile 

industriei, etapele ciclului, identificarea principiilor și regulilor ce stau 

la baza realizării jocurilor de succes, examinarea rolurilor. Astfel, se 

poate menționa obiectivul principal al lucrării: studierea platformei de 

dezvoltare Unity și a limbajul de programare C#.  

Mijloace și metode. Un motor de dezvoltare a jocurilor reprezintă 

acel program conceput pentru crearea propriu-zisă a jocurilor, ce 

asigură dezvoltatorul cu un set de instrumente vizuale pentru realizare 

[1]. Cele mai populare motoare de dezvoltare sunt: Unreal Engine, 

Unity, GameMaker, Godot, AppGameKit, etc. Doi giganți ai dezvol-

tării jocurilor sunt Unity și Unreal Engine. Chiar dacă Unreal este o 

opțiune bună în crearea jocurilor, acesta are un șir de dezavantaje față 

de Unity. De aceea ca platformă de dezvoltare a jocului este ales 

Unity, fiind  o excelentă platformă pentru începători, are cel mai mare 

magazin online de asset-uri, dispune de bune resurse de studiat și 

tutoriale și este foarte popular la crearea jocurilor indie. 

Unity poate fi utilizat pentru a crea jocuri 2D, 3D, VR, AR, 

simulări și multe altele [2]. Inițial, el era proiectat pentru sistemele de 

operare Mac OS dar extins, astfel încât acum suportă peste 25 de 
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platforme. Cu ajutorul acestei platforme, au fost create jocuri renumite 

ca: Pokemon Go, Genshin Impact, Hollow Knight, Rick and Morty: 

Virtual Rick-ality, Cuphead etc. [3]. 

Scriptarea și C#. Scriptarea reprezintă o parte esențială în toate 

aplicațiile create în Unity care se realizează cu ajutorul limbajului de 

programare C#, limbaj de programare modern orientat pe obiecte și 

componente fiind în același timp interoperabil [4]. Pentru utilizarea 

limbajului C# Editorul Unity include opțiunea de a instala Visual 

Studio cu Visual Studio Tools și plug-inuri Unity [6].     

Rezultate practice.  Proiectul reprezintă joc 3D de tip runner, în 

stil științifico-fantastic, cu denumirea „Empowered Run”. Jocul poate 

fi rulat atât pe PC cât și pe dispozitive mobile. Protagonistul principal 

este un robot, ce este controlat prin butoanele mouse-ului sau prin 

swipe  pe dispozitive mobile. Robotul trebuie să parcurgă drumul până 

la punctul de destinație, fără să se lovească de obstacole, colectând cât 

mai multe pietre și un număr stabilit de planete, astfel încât să obțină 

în final un bonus. Jocul conține cinci nivele, complexitatea cărora 

crește de la un nivel la altul. Dacă este îndeplinită sarcina de colectare 

a planetelor, acesta câștigă o viață extra, folosită în următorul nivel.  

1. Crearea obiectelor primare. Sunt create obiectele principale 

ale jocului: platforma  pe care se va deplasa caracterul, camera și  

două lumini,  Environment  – clădirile din stânga și dreapta cursei de 

deplasare. Ca să se creeze efectul de luminozitate suplimentară, la 

unele clădiri au fost create lumini de tip Point Light. Este creat un 

skybox pentru un cer purpuriu.  Pentru marcarea startului și a finalului, 

am utilizat o imagine ce reprezintă panourile acestora.  

2. Player și mișcarea sa. Ca model al playerului a fost selectat un 

robot 3D din Asset Store al Unity, denumit Jammo. Pentru început, 

robotului i s-a adăugat formă și interacțiune cu alte obiecte la atingere 

și corp, astfel activând-ui comportamentul fizic al unui obiect. Ca să i 

se adauge funcționalitate, se creează script-ul denumit Player 

Controller, în acest script este definită mișcarea, săritura, interacțiunea 

cu alte obiecte, etc. Pentru a crea controalele Swipe, de control al 

mișcării caracterului prin mouse și touch, sunt create script-uri noi, 

pentru a diviza mecanismele și a structura corect clasele.  



MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 
 

 

115 

3. Configurarea camerei. Camera trebuie să urmărească caracterul 

atunci când acesta se mișcă ca viziune third person – nu din perspectiva 

caracterului, ci dintr-o poziție exterioară, ce are rolul de a îl „urmări” [5]. 

4. Adăugarea animațiilor caracterului. Pentru a-i adăuga 

animații caracterului, este creat un Animator Controller, în care se 

include animația implicită a caracterului – Alergare. Celelalte animații 

sunt: Săritură, Rostogolire, Pierdere, Câștig, Fericire. Se definesc și 

tranzițiile dintre ele, cu condiții de trecere.  

5. Crearea platformelor și obstacolelor. 

6. Adăugarea obiectelor de colectat. Sunt importate modele de 

pietre (gems) și planete. Jucătorul trebuie să colecteze pietrele, pentru 

fiecare nivel trebuie colectate un anumit număr: nivelul 1 – 5 unități, 

nivelul 2 – 7 unități, nivelul 3 – 10 unități, nivelul 4 – 15 unități, 

nivelul 5 – 20 de unități. Se creează un obiect – „magnet” ce permite, 

pe o anumită perioadă de timp, colectarea tuturor pietrelor ce se află 

pe axa orizontală odată ce trece jucătorul pe lângă ele.  

7. Crearea UI: 

 UI de bază: inscripția nivelul, totalul pietrelor (gems) și 

planetelor, butonul de pauză și restart; 

 UI de start; 

 Meniul LoseGame – apare atunci când jucătorul se atinge de un 

obstacol: butonul restart, progresul pietrelor și planetelor; 

 Meniul WinGame – apare atunci când jucătorul ajunge la linia 

de finish: progresul pietrelor și planetelor, evaluarea prin stele, 

butonul Replay și Continue; 

 Bonusul nivelului – dacă jucătorul colectează toate planetele, 

apare un buton ce permite obținerea bonusului. Acesta include un 

număr anumit de pietre bonus și o extraviață.  

8. Adăugarea sunetului. Audio este reprezentat prin: muzică de 

fundal, sunete de colectare a pietrelor, planetelor, magneților, sunete 

de lovitură, de sărituri, rostogoliri, sunete pentru primirea cadoului 

extraviață, sunete ce marchează pierderea și câștigul și sunete pentru 

butoane.  

9. Crearea nivelelor. Pentru diversificare și menținerea mediului 

distractiv, aspectul nivelelor variază.  
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Concluzii. Jocurile de tip runner reprezintă o categorie de jocuri 

cunoscute și de succes datorită captivității și simplității sale în ce 

privește controalele jocului. Un ajutor enorm în depășirea dificultăților 

întâlnite la realizarea jocului au fost resursele materiale și ghidurile 

oferite de comunitatea Unity. Lucrând independent, a avut ca 

oportunitate studiul mai multor funcții simultan: artist, animator, 

scenarist, designer și programator. 
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Much of the profitability of a business depends, to a large extent, on how 

the distribution channel works, how it is used, and how efficient it is, both in 

terms of the speed of movement of goods, on the whole chain of production 

and sales, as well as in terms of costs.  

 

Procesul de tranziție de la o economie de piață necesită aplicarea 

unor metode netradiționale și noi, atunci când se studiază activitățile 

de producție a mărfurilor și metodele de optimizare a acestora. În con-

textul întregii transformări economice, mediul extern al întreprinderi-

lor a devenit mai flexibil și mai dinamic. Prin urmare, este nevoie de 

un concept modern de marketing, care să asigure satisfacerea nevoilor 

consumatorilor într-un mod mai eficient și mai operațional decât con-

curenții. 

Punerea în valoare a ceea ce se produce, se prestează sau se efec-

tuează într-o întreprindere, respectiv, produsele, serviciile sau lucrări-

le, este posibilă prin vânzarea şi cumpărarea acestora. Prin urmare, pe 

lângă faptul că produsele, serviciile sau lucrările trec din sfera produc-

ţiei în sfera consumului, având loc şi un transfer de proprietate, se 

creează, din punctul de vedere al producătorului, condiţiile necesare 

pentru refacerea resurselor consumate, adică obţinerea de resurse noi 

(în principal, materiale şi financiare) şi utilizarea lor într-un nou ciclu 

de producţie. Deși livrarea (vânzarea) produsului este rezultatul distri-

buției produsului către beneficiari în domeniile de consum, producție 

sau neproducție, scopul realizării acestora este de a accepta distri-

buirea lor şi achitarea contravalorii lor.  

În aceste condiţii, desfacerea (vânzarea) produselor reprezintă, ca 

activitate practică, reprezintă una dintre componentele importante ale 

funcţiunii comerciale a întreprinderii. Datorită faptului că vânzarea are 

un rol esenţial în activitatea de ansamblu a unei întreprinderi, contri-
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buind în mod determinant la asigurarea competitivităţii generale a 

acelei întreprinderi, funcţiunea comercială, care cuprinde, alături de 

aprovizionare şi vânzarea, a căpătat statutul de funcţiune strategică. 

Vânzarea contribuie la competitivitatea unei întreprinderi, întrucât, ea, 

vânzarea, exprimă în mod direct şi determinant capacitatea acelei 

întreprinderi de a-şi mări veniturile şi prin aceasta a creşterii 

profitului. În practică, întreprinderile, indiferent de mărime şi obiect 

de activitate, conştientizează adevărata importanţă a vânzării, 

subliniindu-i, alături de aprovizionare, rolul ei de interfaţă cu mediul 

exterior cu concurenţii şi clienţii lor (întreprinderilor). 

Conform definiției formulate de organizația Council of Logistics, 

este ușor de observat că principalele aspecte de examinare ale 

logisticii sunt cele de gestiune, economice și cele operative. Aşadar, 

logistica se ocupă de administrarea circulaţiei fizice, care începe cu 

sursele de aprovizionare şi se încheie la locul de utilizare. Astfel, 

obiectivele principale ale firmei sunt, în general, reducerea costurilor 

de producţie şi distribuţie a produselor, îmbunătăţirea calităţii şi a 

serviciilor oferite clienţilor. 

Orice afacere creşte odată cu vânzările pe care le produce, însă 

cum un produs nu se vinde niciodată singur, strategia de vânzare 

trebuie îmbunătăţită permanent. În contextul recesiunii economice, 

vânzările au reprezentat segmentul cel mai afectat, dar dacă există 

teama că produsul sau serviciile nu mai sunt căutate pe piaţă, e timpul 

să se ia măsuri.  

În cadrul companiei Î.M. „EFES VITANTA MOLDOVA BRE-

WERY” S.A. s-au adoptat o serie de măsuri de optimizare a activităţii 

de stimulare a vânzărilor:  

 Vânzarea produsului încă de la lansare.  

 Crearea programelor de loialitate.  

 Implicarea în marketing afiliat.  

 Apelarea la servicii complementare produselor organizaţiei.  

 Prezenţa în online.  

 Extinderea afacerii. 

În continuare, sunt explicate câteva metode prin care se poate per-

fecţiona activitatea de desfacere și logistică a întreprinderii Î.M. 
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„EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A., în funcție de 

problemele depistate: 

1. Reducerea cheltuielilor logistice prin:  
 Implementarea sistemului Microsoft Dynamics Nav care va 

reflecta, gestiona procesele de bază legate de implementarea activității 
de transport, unde vor fi reflectate diverse plăți pentru combustibil, 
CASCO, în funcție de timp, kilometri parcurși sau ore lucrate.  
 Instalarea kitului H2O care este un ,,know-how” în lumea 

logisticii, acest dispozitiv funcționează pe hidroliza apei ulterior având 
la bază reducerea consumului de combustibil cu 40% la 100 km. Kitul 
dat, în urma hidrolizei apei, degajă hidrogen și oxigen care participă la 
arderea internă a motorului unității de transport. 
 Implementarea programului USU – Sistem Universal de Evi-

dență subcategoria ,,Programul pentru comenzi”, care va genera 
plasarea independentă a comenzii de către vânzătorii punctelor de 
desfacere a produsului finit, va genera excluderea deplasării agenților 
comerciali către acele puncte de desfacere pentru a înregistra 
comenzile. Prin urmare, acest soft va genera excluderea cheltuielilor 
pentru combustibil, reparația autoturismelor cu care se deplasau 
agenții comerciali și, nu în ultimul rând, economisirea de timp. 

2. Sporirea puterii de cumpărare a produsului finit prin:  
 Lărgirea gamei de produse incluzând produse nealcoolice, deoa-

rece în perioada actuală o mare parte consumă produse nealcoolice ca, 
de exemplu, apă plată, plus la aceasta întreprinderea are un avantaj 
foarte mare datorită sursei proprii de apă arteziană care are o adâncime 
exactă cu nivelul mării. 
 Crearea campaniilor promoționale precum s-a petrecut la înce-

putul pandemiei prin campania „Mulțumim Eroilor” care a contribuit 
la sporirea venitului din vânzări cu 5%. 

3. Sporirea vânzărilor în anotimpul rece prin:  
 Informarea intensivă prin spoturi publicitare, TV, interviuri cu 

medici care să enumere beneficiile consumului de bere în cantități re-
comandate ca, de exemplu, vitamina B, aceasta stimulează metabolis-
mul, reglează colesterolul și multe altele. 
 Producerea berii pentru anotimpul rece – puțini dintre noi 

cunosc că există două perioade în procesul de fabricare a berii, berea 
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pentru anotimpul cald și cea pentru anotimpul rece, care prevede 
includerea ingredientelor speciale, precum aromă de ciocolată, cafea 
sau caramelă. De ce anume aceste gusturi, deoarece au fost preluate de 
la prepararea cafelei care oferă acele senzații că indiferent cât de frig 
nu ar fi afară numai mirosul berei oferă o stare de căldură. 

Pentru fiecare jucător din lanțul de producție primară, procesare și 

desfacere, elaborarea tacticilor menite să crească productivitatea unui 

lanț de distribuție este esențială pentru atingerea țintelor de profit 

stabilite. Desigur, există rețete prestabilite dar, în afara acestora, pot fi 

utilizate și câteva modalități foarte eficiente, plasate de specialiști, 

oarecum, în afara sistemelor, prin mai buna utilizare a infrastructurii și 

a instrumentelor de analiză. În domeniul vânzărilor, o strategie bună 

este de a lua în considerare toate activitățile componente ale 

managementului vânzărilor și sunt strâns legate de interdependența lor 

specifică, inclusiv: informații extinse ale potențialilor utilizatori 

despre produsele și serviciile disponibile, cercetare de piață, evaluarea 

previziunilor de vânzări, încheierea contractelor economice, 

organizarea și modernizarea rețelelor de distribuție și servicii etc. 
Recomandat 

Tatiana DIACONU, dr., lector univ. 
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MANAGEMENTUL EFICIENT AL RESURSELOR 

FINANCIARE – CHEIA SUCCESULUI  

ÎN DEZVOLTAREA UNEI AFACERI 

 

Alisa NICOV, studentă 

CZU: 005.7:334.72 alisanicov@gmail.com 

 
Actuality of the topic: efficient management of financial resources is 

essential for the successful development of a business. In order to obtain the 

maximum profit, companies must use efficient management tools, because, 

due to the Covid 19 Pandemic, this fact is almost impossible to achieve. The 

conclusions and recommendations formulated reflect the current financial 

situation of the entity and the ways to improve its management in the future.  

 

Motivaţia alegerii temei propuse a fost actualitatea acesteia în 

cadrul companiei SRL „BUSINESS MARKET”, dat fiind faptul că 

profitul net, în anul 2020, a constituit 38 514 350 lei. 

Actualmente, una dintre condițiile principale pentru o funcționare 

stabilă a oricărei întreprinderi este o strategie de afaceri aleasă în mod 

competent și corect. Și managementul financiar joacă un rol-cheie în 

crearea acestei strategii.  

Managementul a fost definit de către Mary Parker Follet ca fiind 

„arta de a realiza anumite lucruri cu ajutorul oamenilor” [1, p.29]. 

Sarcinile managementului financiar: 

– Asigurarea celei mai eficiente utilizări a resurselor financiare. 

– Optimizarea fluxului de numerar. 

– Minimizarea riscului financiar la întreprindere. 

– Asigurarea profitabilității întreprinderii. 

– Asigurarea stabilității financiare actuale a întreprinderii. 

Direcția activității managementului financiar reprezintă zona de activi-

tate a managerilor financiari în procesul de exercitare a funcțiilor deținute. 

În Figura 2 observăm care sunt Direcțiile principale de activitate a 

managementului financiar într-o companie. 

În urma analizei efectuate în cadrul întreprinderii SRL 

„BUSINESS MARKET”, observăm următoarele tendințe: În cazul 

venitului din vânzări, remarcăm o majorare în dinamică cu 118,93 
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puncte procentuale în anul 2019, comparativ cu anul precedent și cu 

105,69 puncte procentuale în anul 2020, comparativ cu anul precedent 

cercetat, ceea ce se apreciază pozitiv pentru entitate. 

 

 
Fig. 1. Activitatea managementului financiar [2, p.15-16] 

 

 
Fig. 2. Direcțiile principale de activitate  

a managementului financiar [3, p.11] 
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Fig. 3. Clasificarea elementelor sistemului financiar  

după principiul resurselor absolute [4, p.412]: 

A1, A2, A3, A4 – activele companiei 

P1, P2, P3, P4 – pasivele companiei 

 

De asemenea, corelația dintre durata de rotație a creanțelor curente 

și durata de rotație a datoriilor curente s-a diminuat în dinamică cu 0,5 

unități în anul de gestiune, comparativ cu anul precedent, fapt apreciat 

pozitiv pentru compania SRL „BUSINESS MARKET”. 

Compania înregistrează flux net total pozitiv, pentru toți trei ani 

cercetați, în același timp, majorarea fluxului net de numerar total în 

dinamică se apreciază pozitiv. 

Această lucrare reprezintă o desfăşurare a activității managementu-

lui din punct de vedere teoretic, sunt adăugate unele nuanţe practice 

prezentate în documente reale ale întreprinderii SRL „BUSINESS 

MARKET”. În baza acestora, am luat cunoştinţă de principalele 

aspecte ale managementului financiar, dar și de alte elemente esențiale 

unei afaceri de succes. 

Metodele dezvoltate în timp util, pentru analiza activităților finan-

ciare, capacitatea de a aplica gestionarea riscurilor, permit organizației 

în cauză să utilizeze în mod eficient activele existente, pentru a obține, 

în același timp, profit și randamente mari în perioadele viitoare cu 

pierderi minime.  
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Analizând managementul resurselor financiare, în cadrul compa-

niei „BUSINESS MARKET” SRL, observăm că aceasta „a găsit” 

cheia de succes a afacerii. 

Referințe:  
1. PARKER, Mary Follet. Prophet of Management. Beard Books, 2003. 

2. CĂRUNTU, A., TĂNĂSOIU, G., ROMANESCU, G. Management finan-

ciar. Tîrgu Jiu: Editura Academică Brâncuși. 

3. COJOCARU, M., ȘESTACOVSCAIA, A., MIHALACHI, R. Bazele 

Managementului financiar. Chișinău: CEP USM, 2018.  

4. VANCHEVICI, V., HIMCENCO, K. Порядок формирования фондов и 

использования прибыли. Москва, 2009. 
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CONTABILITATEA ȘI ANALIZA DATORIILOR 

 

Iulia GRIGORIȚA, studentă  

CZU: 657.44 iulia.sula@bk.ru 

 
This article presents the definition of debts according to national and 

foreign bibliographic sources, the main aspects of how to record financial, 

commercial and calculated debts in the accounting of the entity „REGINA 

NATURII” S.R.L. Therefore, based on the primary documents analyzed by 

the author, in this article are presented the positive aspects regarding the 

trends of debt modification, as well as the negative aspects. That is why the 

author offered some recommendations to optimize and improve the debt 

accounting situation of the entity. 

 

Actualitatea temei de cercetare rezidă în faptul că datoriile repre-

zintă o componentă principală a surselor de finanțare a activelor unei 

entități de producție, iar mărimea și evoluția în dinamică a datoriilor 

descrie în mod direct situația economico-financiară a entității, nivelul 

autonomiei financiare, stabilitatea financiară, nivelul îndatorării globa-

le a entității, precum și alți indicatori principali. Scopul lucrării res-

pective constă în studierea complexă a aspectelor teoretice și aplica-

tive aferente contabilității datoriilor, prezentarea importanței analizei 

datoriilor în dinamică pentru evidențierea tendințelor modificărilor, 

evidențierea neajunsurilor cu estimarea consecințelor acestora, precum 

și fundamentarea unor direcții de înlăturare a aspectelor negative și a 

neajunsurilor entității S.R.L. „Regina Naturii”. Datoriile reprezintă 

unul din elementele principale care se includ în situațiile financiare ale 

entităților. Din acest motiv, evidența datoriilor constituie o prioritate 

pentru toate entitățile, întrucât dețin o valoare semnificativă. Potrivit 

prevederilor Standardului Național de Contabilitate „Capital propriu și 

datorii”, datoriile constituie obligații actuale ale entității ce decurg din 

fapte economice anterioare și prin stingerea (decontarea) cărora se 

așteaptă să rezulte o ieșire (diminuare) de resurse care încorporează 

beneficii economice [1]. 

În contabilitate, clasificarea datoriilor are un rol important, deoare-

ce contribuie la luarea deciziilor de către utilizatorii de informații 
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financiare în funcție de cerințele acestora. În funcţie de conținutul 

economic, datoriile se clasifică în datorii financiare, datorii comerciale 

și datorii calculate [2]. Datoriile financiare au un rol major, întrucât 

prin intermediul resurselor atrase are loc îmbunătățirea situației 

financiar-economice a entității și orientarea către una prosperă. Pe 

parcursul desfășurării activității, există necesitatea efectuării decontă-

rilor cu diverși furnizori de bunuri și servicii, cumpărători, care de 

altfel au determinat în perioada cercetată înregistrarea datoriilor co-

merciale, precum și a avansurilor primite curente.  

Entitatea analizată, cel mai frecvent, operează cu datoriile comer-

ciale, întrucât procură mărfuri, și anume – miere de albine, fapt ce se 

înregistrează în contabilitate prin următoarele formule contabile: 

1) Înregistrarea procurării mărfurilor de la persoana fizică: 

Debit contul 217 „Mărfuri” Credit contul 521 „Datorii comerciale”. 

2) Reflectarea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată a 

persoanei fizice: 

Debit contul 521 „Datorii comerciale” Credit contul 534 „Datorii 

față de buget”. 

Desfășurarea activității entității S.R.L. „Regina Naturii” este indis-

pensabilă fără încadrarea în procesul de lucru a resurselor umane, 

prețul căruia este considerat salariul. Concomitent cu operațiunile de 

calculare și contabilizare a salariului angajaților, entitatea cercetată are 

obligația de a determina valoarea datoriilor sale, precum și datoriile de 

la salariul calculat angajaților, față de bugetul asigurărilor sociale de 

stat și fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, dar și a 

datoriilor cu privire la sancțiunile aplicate pentru încălcarea preve-

derilor legislației în domeniu. Din categoria datoriilor față de buget, 

componentă a datoriilor calculate, fac parte următoarele impozite și 

taxe: impozitul pe venit din salariu, impozitul pe venit reținut la sursa 

de plată, taxa pe valoare adăugată și alte datorii față de buget. 

Existenţa datoriilor nu poate fi evitată de nicio entitate, inclusiv de 

către entitatea S.R.L. „Regina Naturii”. Din aceste considerente, este 

destul de importantă ținerea evidenței clare și controlul permanent al 

evoluției datoriilor, deoarece analiza continuă a acestora oferă 

posibilitatea prevenirii creșterii excesive a acestora, menținerea gra-
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dului înalt de credibilitate a potențialilor furnizori, creditori, investi-

tori, precum și alți utilizatori ai informațiilor contabile.  

Pentru efectuarea analizei generale a datoriilor, autorul va prezenta 

modificarea componentelor datoriilor entității S.R.L. „Regina Naturii” 

pe parcursul anilor 2018-2020, ce poate fi vizualizată în prezentarea 

grafică expusă în continuare. 

 
Fig. Evoluția în dinamică a categoriilor de datorii ale entității 

Sursa: Elaborată de către autor în baza  

Situațiilor financiare pentru anii 2018-2020. 

 
Potrivit reprezentării grafice (Fig.), avem posibilitatea de a observa 

ușor valoarea semnificativă a creditelor bancare pe termen lung și a 
împrumuturilor pe termen lung, precum și tendința permanentă de 
creștere a acestora pe parcursul anilor 2018-2020, situație ce se apre-
ciază negativ, întrucât semnifică un nivel înalt al îndatorării entității 
S.R.L. „Regina Naturii”.  

Pozitiv se apreciază diminuarea considerabilă a valorii avansurilor 
primite curente în anul 2020, ceea ce semnifică creșterea capacității de 
îndeplinire a obligațiilor față de cumpărătorii care au transmis avan-
suri în contul livrărilor ulterioare de bunuri.  

De asemenea, se apreciază pozitiv nivelurile reduse ale datoriilor 
comerciale curente, datoriilor față de personal, datoriilor privind asi-
gurările sociale și medicale, datoriilor față de buget. Situația respectivă 
semnifică faptul că entitatea S.R.L. „Regina Naturii” își onorează 
sistematic datoriile respective. Conform rezultatului studiului, putem 
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menționa faptul că entitatea respectă prevederile în vigoare ale 
legislației, prevederile standardelor naționale de contabilitate cu privire 
la contabilizarea datoriilor. Așadar, totalitatea operațiunilor economice 
cu privire la contabilizarea datoriilor sunt înregistrate fără abateri și sunt 
documentate. De asemenea, entitatea analizată întocmește sistematic și 
prezintă declarațiile, formularele organelor abilitate conform condițiilor 
și termenelor stabilite. În procesul de cerectare și analiză a datoriilor 
entității S.R.L. „Regina Naturii”, autorul a stabilit următoarele neajun-
suri: lipsește un plan bine determinat de achitare a datoriilor cu 
specificarea concretă a priorităților; gradul foarte înalt al nivelului de 
îndatorare a entității, fapt ce afectează negativ credibilitatea instituțiilor 
bancare, potențialilor investitori, creditori, furnizori, clienți; structura 
surselor de finanțare a activelor nu este favorabilă, întrucât persistă de-
pășirea exagerată a datoriilor totale față de capitalul propriu al entității. 

Pentru înlăturarea neajunsurilor și pentru îmbunătățirea situației 
economico-financiare a entității S.R.L. „Regina Naturii”, autorul pro-
pune următoarele soluții: majorarea valorii surselor proprii de finanța-
re, adică majorarea capitalului propriu ar putea remedia efectul nega-
tiv al gradului scăzut al autonomiei financiare a entității; întocmirea 
unui plan de măsuri privind achitarea datoriilor în baza priorităților 
stabilite; monitorizarea continuă a stabilității financiare, a indicatorilor 
de creștere a performanțelor, a evoluției în dinamică a datoriilor; evita-
rea creșterii excesive a valorii datoriilor, evitarea apariției datoriilor 
dubioase; achitarea în termenele stabilite contractual a datoriilor 
pentru a menține încrederea creditorilor. 

Referințe: 
1. SNC „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministerului de 

Finanțe nr. 118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial, nr. 233-237/4551-
4555 din 22.10.2013 (cu modificări și completări ulterioare). 

2. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului de 

Finanțe nr. 119 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr. 233-237 din 2013 (cu modificări și completări ulterioare). 

3. Contabilitate financiară: manual. A. Nederita; Academia de Studii 

Economice din Moldova. Ed. a 2-a. Chișinău: ACAP, 2003. 637 p. ISBN 

9975-9702-1-4. 
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RECOMPENSELOR ÎN ORGANIZAȚIE 

 

Victoria NEGRUȚA, masterandă 
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The current working conditions, marked by increased flexibility, require 

more than ever the identification of the most relevant tools to motivate 

employees for optimal work performance. In this context, we can highlight the 

major significance of reward management. The specific problem of the reward 

system is that many managers do not have effective reward strategies that 

allow the optimal use of human resources. Thus, the identification and 

mobilization of the most relevant means of rewarding the staff of organizations 

remains a research topic with major implications on the performance and, 

implicitly, the competitiveness of organizations in all areas of activity. 

 

Managementul recompenselor este definit ca „un proces de elabo-

rare a strategiilor, politicilor şi sistemelor de recompense care permite 

organizaţiilor să-şi îndeplinească obiectivele prin recrutarea şi menţi-

nerea angajaţilor necesari, precum şi prin motivarea corespunzătoare a 

acestora” [1, p.455]. Desprindem din această definiție necesitatea unor 

sisteme de recompensare care, pornind de la semnificația termenului 

„sistem”, implică o serie de componente. Sistemul de recompensare, 

în general, se referă la recompensele financiare şi la beneficiile 

acordate angajaţilor, dar nu în ultimul rând și la recompensele 

nefinanciare, formând împreună remuneraţia totală (Fig.).  

 
Fig. Componentele recompensei totale 

Sursa: [2]. 
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După cum observăm în Figură, recompensa totală a organizațiilor 

este constituită din recompensele financiare și recompensele nefinancia-

re, de aici rezultă că ambele componente joacă un rol destul de im-

portant în realizarea sistemului de recompensare a companiilor. În acti-

vitatea companiilor însă deseori se ignoră recompensele nonfinanciare, 

în pofida faptului că semnificația deosebită a acestora este abordată în 

nenumărate studii [3,4,5], fiind elucidat impactul acestora asupra 

stabilității personalului și, implicit, a performanței organizațiilor.  

În mediul de afaceri din Republica Moldova, de asemenea, consta-

tăm neglijarea recompenselor nonfinanciare, fiind oferită prioritate 

absolută stimulentelor de natură financiară, în special sub formă de 

salarii. O situație similară a fost identificată și în compania S.A. „Măr-

culești-Combi”. Evaluarea sistemului de recompense în compania ana-

lizată a permis să constatăm următoarele deficiențe: un ritm lent de 

creștere a profitului la 1 leu al fondului de retribuție, precum și a pro-

ductivității muncii angajaților; creșterea absenteismului angajaților în 

ultimii 3 ani; satisfacție redusă a salariaților față de instrumentele mo-

tivaționale aplicate. Totodată, fiind realizat un interviu, s-a constatat 

că majoritatea angajaților s-au pronunțat pentru introducerea unor 

recompense nonfinanciare sub următoarele forme: o gestiune mai 

bună a carierei; îmbunătățirea mediului de colaborare în muncă; ore de 

muncă flexibile; oportunități mai mari de dezvoltare profesională etc.  

Problema lipsei recompenselor nonfinanciare în compania analiza-

tă a fost evaluată prin aplicarea tehnicii arborelui problemei, fiind 

identificate următoarele cauze directe ale acesteia:  

1. conștientizarea insuficientă de către echipa managerială a 

semnificației recompenselor nonfinanciare în motivarea angajaților;  

2. nivelulul insuficient al competențelor deținute de echipa mana-

gerială în domeniul managementului modern al recompenselor.  

Consecințele imediate ale problemei se referă la diminuarea efecte-

lor motivaționale, precum și a angajamentului asumat.  

Având în vedere problema constatată, a fost elaborat un proiect de 

măsuri de raționalizare a sistemului de recompense în organizația cer-

cetată, acestea fiind orientate la atingerea a două obiective specifice, 

după cum urmează:  
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– Obiectivul specific 1. Creșterea nivelului de conștientizare de 

către echipa managerială a semnificației recompenselor nonfinanciare: 

studierea bunelor practici de aplicare a recompenselor nonfinanciare de 

către companii performante din diverse țări prin prisma efectelor obți-

nute; implementarea unor proceduri de evaluare a satisfacției angajaților 

vizavi de sistemul de recompense aplicat. 

– Obiectivul specific 2. Creșterea nivelului competențelor echipei 

manageriale în aplicarea sistemului de recompense nonfinanciare: or-

ganizarea unor cursuri de formare a echipei manageriale în domeniul 

aferent; susținerea participării reprezentanților echipei manageriale și a 

departamentului de resurse umane la diverse evenimente, inclusiv știin-

țifice, la care se analizează modalitățile și instrumentele moderne de re-

compensare a angajaților; însușirea de către reprezentanții echipei ma-

nageriale și ai departamentului de resurse umane a instrumentelor de 

analiză a efectelor motivaționale ale sistemelor de recompense aplicate 

ca premisă pentru intervenții în vederea sporirii eficacității și eficienței 

acestora. 

Concluzii. Chiar dacă în compania S.A. „Mărculești-Combi” se 

constată o tendință ascendentă a indicatorilor economici generali, pre-

cum și a indicatorilor eficienței gestionării resurselor umane, diagnos-

ticarea sistemului de recompense a scos în evidență o serie de 

probleme generate, în special, de neglijarea recompenselor nonfinan-

ciare. Investigarea opiniei angajaților companiei a confirmat necesita-

tea raționalizării sistemului de recompense. Totodată, prin evaluarea 

demersurilor făcute de angajați, s-a dedus că compania ar putea spori 

ritmul de creștere al performanțelor economice prin diversificarea sis-

temului de recompense și implementarea unor recompense nonfinan-

ciare relevante, așa ca: o gestiune mai bună a carierei, îmbunătățirea 

mediului de colaborare în muncă, ore de muncă flexibile, oportunități 

mai mari de dezvoltare profesională, precum și alte forme care ar 

putea fi identificate prin studierea bunelor practici de către echipa 

managerială a companiei.  

Ca efecte scontate imediate ale unor astfel de acțiuni putem men-

ționa creșterea într-un ritm mai înalt a productivității muncii, precum 

și sporirea nivelului angajamentului asumat. Efectele pe termen lung 
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se vor regăsi în performanțe mai înalte ale companiei și creșterea com-

petitivității acesteia.  
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PERSPECTIVE ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI 

ECOLOGIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Elena PRODAN, studentă 

CZU: 338.48:574(478) lena.prodan.1999@mail.ru 

 
Lately we have become increasingly aware of the complexity, fragility 

and priceless value of our planet. Tourism tends to become an increasingly 

popular expression of this trend, thus, in response to the increased interest in 

knowing nature, a new ethic of travel called ecotourism gradually emerged. 

The Republic of Moldova, although a small country in area, has sufficient 

attractive natural resources for ecological tourism, which need to be 

properly capitalized and promoted on the tourism market. 

 

Aplicarea principiilor de dezvoltare a turismului durabil în ariile na-

turale protejate a condus la apariția ecoturismului ca formă distinctă de 

turism, ce are ca obiective principale respectarea integrității peisajelor 

naturale, a biodiversității ecologice, în concordanță cu cerințele anu-

mitor segmente de turiști, care doresc să îşi petreacă vacanţa în natură 

și, totodată, să creeze posbilități de dezvoltare locală a comunităților. 

Chiar dacă iniţial industria turistică a fost considerată ca o 

activitate cu impact mai redus asupra mediului, în realitate multe 

destinaţii turistice de prim rang au suferit numeroase degradări. Deși 

ţara noastră deţine un patrimoniu ecoturistic deosebit, cu potenţial 

mare de valorificare, ecoturismul este un segment confruntat cu 

numeroase probleme, cum ar fi: promovarea modestă la nivel naţional 

şi internaţional, slaba dezvoltare a infrastructurii specifice ecoturis-

mului, slaba cooperare la nivel local, migraţia forţei de muncă, 

numărul redus al celor cu o bună pregătire în domeniu, un cadru legal 

ce nu răspunde suficient nevoilor din domeniul serviciilor locale etc. 

Cercetarea dată şi-a propus să prezinte stadiul actual de dezvoltare al 

acestei forme de turism la nivel național și internațional şi să vină cu 

un set de direcții care să orienteze eforturile de valorificare prin 

ecoturism a unor zone naturale. 

Ecoturismul este focalizat pe descoperirea naturii, învățarea modu-

lui în care funcționează aceasta și mai ales a atitudinii pozitive a 
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omului, pentru ca această resursă să rămână inepuizabilă, pe baza unui 

parteneriat între turoperatori și comunitățile locale. Fragilitatea 

resurselor sugerează turistului atitudini de protecție, de conștiință, de 

furnizare a unor acte de încurajare a conservării, consolidând rolul 

comunităților gazdă. Pe piața ecoturistică primează resursele naturale 

și apoi cele antropice. Resursele ecoturistice naturale eligibile sunt 

cele ce aparțin biosferei, hidrosferei, litosferei etc. [1]. 

Ideea de ocrotire a naturii s-a născut în SUA, unde în 1872 a fost 

promulgată prima lege din lume ce punea un teritoriu federal sub 

ocrotire, pentru a se păstra cât mai nealterat de agresiunea continuă a 

civilizaţiei, fiind creat Parcul Naţional Yellowstone. Ulterior, tot mai 

multe ţări şi-au creat propriile reţele de rezervaţii naturale şi parcuri 

naţionale, pentru a preîntâmpina dispariţia unor specii de floră şi faună 

sau pentru a conserva forme inedite de peisaj – Parcul Serengeti 

(Kenya), Parcul Tata (Cehia), Parcul Cevennes (Franţa) etc. 

Dezvoltarea durabilă în turism este o necesitate, deoarece acesta 

exploatează resurse naturale și culturale ale destinațiilor, totodată, legă-

tura dintre turism și mediul înconjurător este mult mai puternică decât în 

cazul altor industrii. Turismul durabil acoperă toate formele și activitățile 

din industria ospitalității, incluzând turismul convențional de masă, 

turismul cultural, montan, de litoral, balnear, de afaceri, rural etc. [2]. 

Republica Moldova are un peisaj pitoresc reprezentativ pentru diferite 

regiuni, un sistem de rezervații natural de diverse tipuri, o floră și faună 

specifice, care servesc pentru motivarea vizitatorilor pe traseele eco-

turistice din țară. Sunt valorificate unele arii protejate scoase din circuitul 

agricol, unde sunt încurajate activitățile nepoluante și turismul. Iar de 

aceasta profită comunitățile locale în raza cărora se găsesc aceste resurse 

naturale. În așa mod, se obține o utilizare durabilă a potențialului turistic 

natural, capabil să atragă noi vizitatori. Indicele suprafețelor împădurite, 

sectoarelor de stepă și ariilor naturale protejate de stat acoperă în 

Republica Moldova circa 13% din teritoriul țării. Evoluția fondului 

funciar al Republicii Moldova îl observăm în cadrul Tabelului prezentat.  

Chiar dacă în Republica Moldova circa 3% din peisaj prezintă 

interes pentru activitățile turistice, la care se adaugă peste 5% din 

teritoriul acoperit de arii naturale protejate, precum și întinderile de 



ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 135   

ape sau pădurile de recreație (circa 45% din fondul forestier național), 

în realitate estimările arată că ponderea terenurilor amenajate efectiv 

pentru turism este sub 1% din total. Acest fapt denotă potențialul mare 

pentru dezvoltarea ecoturismului în țara noastră [3]. 

Tabel 

Evoluția fondului funciar, mii hectare 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Terenuri în total 3 384,6 3384,6 3 384,6 3384,7 3 384,7 3 384,7 

Terenuri cu destinație agricolă 2 026,5 2028,3 2 039,8 2041,6 2 073,0 2 092,0 

Terenuri ale localităților 314,8 314,3 313,6 314,0 314,0 314,2 

Terenuri ale fondului silvic 

destinate protecției mediului 

450,5 451,7 451,0 451,9 452,1 452,3 

Terenuri ale fondului apelor 85,1 85,2 85,1 85,4 86,7 86,9 

Sursa: www.statistica.md 

 

Potențialul natural național este unul din principalele elemente care 

atrag și orientează fluxul de turiști și alți vizitatori spre destinațiile din 

Republica Moldova. În cadrul ofertelor comerciale ale agențiilor de tu-

rism din țara noastră, turismul ecologic se reduce la două forme de că-

lătorii: excursii în zonele naturale și agrement cu sejur scurt în rezervații 

naturale. 

Turismul ecologic reprezintă pentru Republica Moldova o formă 

de turism de nișă, deși țara dispune de un potențial natural bogat și di-

versificat, acesta nu este valorificat la justa sa valoare. Deși, la 

moment, această formă de turism este slab dezvoltată și promovată, 

fiind întreprinse unele schimbări și creând un plan strategic în această 

direcție, ecoturismul poate deveni o ramură de activitate turistică de 

succes pe piața turistică națională și internațională. În scopul 

ameliorării situației în care se află turismul ecologic în Republica 

Moldova, ar fi bine-venite următoarele direcții strategice: 

- Elaborarea Legii ecoturismului sau completarea legislaţiei în 

vigoare cu un capitol separat despre ecoturism, precum și armonizarea 

legislației ecologice în vigoare conform standardelor internaționale. 

- Implementarea unui program de conştientizare la nivelul autori-

tăţilor locale şi al populaţiei. 

http://www.statistica.md/
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- Respectarea strictă a legislaţiei de mediu şi elaborarea unui sis-

tem modern, ecologic de primire a turiştilor în zonele de mare atracti-

vitate. 

- Implementarea unui program de conştientizare la nivelul autori-

tăţilor locale şi al populaţiei și instruirea populației în domeniul eco-

turismului. 

- Elaborarea unor programe locale, naţionale şi regionale de coo-

perare în domeniul ecoturismului. 

- Elaborarea unor materiale promoţionale vizând oferta 

Republicii Moldova în domeniul ecoturismului. 

- Respectarea strictă a legislaţiei de mediu şi elaborarea unui sis-

tem modern, ecologic de primire a turiştilor în zonele de mare atracti-

vitate. 

Referințe: 
1. MIRON, V., MIRON, M., MELNICENCO, E. Turismul Verde în 

Moldova. Chișinău, 2017. 

2. HONEY, M. Ecotourism and Sustainable Development. Second edition, 

2008. 

3. MATEI, E. Ecoturism. Chișinău: Editura Universitară, 2015. 

4. Strategia Națională de dezvoltare a ecoturismului în România – context, 

viziune și obiective – 2016-2026.  
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INSTRUIREA ȘI PERFECȚIONAREA PERSONALULUI CA 

FACTOR IMPORTANT ÎN ATINGEREA PERFORMANȚEI 

 

Irina RACHIERU, masterandă 
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The research is dedicated to the study of employee training and develop-

ment activities, which must become a key element of any enterprise activity. 

The purpose of this research is to study the impact of these activities on 

company’s performance, at national and international level. The recom-

mendations formulated by the author can be used by all organizations in the 

Republic of Moldova, regardless the form of ownership and field of activity. 

 

Dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informaționale şi de co-

municare, extinderea inovaţiilor tehnice în toate domeniile au generat 

şi generează noi cerinţe privind pregătirea profesională a specialiștilor. 

Instruirea și perfecționarea continuă a angajaților nu este doar ceva ce 

aceștia își doresc și așteaptă de la angajator, este ceea de ce ei cu ade-

vărat au nevoie. Majoritatea managerilor organizaţiilor autohtone con-

tinuă să rămână în tiparele vechi de gândire, considerând că cursurile 

de instruire sau perfecționare a angajaților constituie un cost supli- 

mentar. Adevărul este că investiția organizației în îmbunătățirea cu-

noștințelor și abilităților personalului este returnată sub formă de 

angajați mult mai productivi și o creștere considerabilă a performanței. 

Instruirea și dezvoltarea profesională a personalului, ca proces general 

de acumulare a cunoștinţelor, trebuie să devină un element-cheie al 

activităţii oricărei întreprinderi generând o serie de avantaje, printre 

care:  

 Creșterea performanței. 

 Grad înalt de satisfacție și motivație la locul de muncă. 

 Loialitate și dedicație companiei. 

 Grad înalt de implicare a angajaților. 

 Reducerea decalajului de competențe. 

 Avantaj competitiv al companiei. 

 Inovaţie. 
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 Transferul eficient de cunoștințe. 

 Îmbunătățirea reputației companiei. 

 Creșterea profitului și economii de costuri. 

 Formarea unor relații și a unei rețele între angajați. 

 Relațiile de mentorat. 

 Sentimente de apartenență și semnificație în echipă. 

Studiul este bazat pe rezultatele diagnosticării sistemului de mana-

gement al S.R.L. Back Office Shared Services, simptomele identifica-

te, principalele disfuncționalități și puncte forte, dar în special aprecie-

rea procesului de instruire și perfecționare a personalului. Întreprin-

derea fondată în anul 2015, sub numele brandului WORKFOR Euro-

pe, activează în baza licenței de activitate legată de plasarea în câmpul 

muncii a cetăţenilor în țară şi (sau) străinătate, prestând servicii de 

outsourcing în payroll și accounting, iar din 2019 face parte din 

corporația internațională Safeguard Global cu sediul în SUA.  

Întreprinderea și-a aliniat fiecare subsitem managerial (metodolo-

gic, decizional, informațional și organizatoric) la normele și standar-

dele corporației internaționale de origine americană – inclusiv aborda-

rea activităților de instruire și perfecționare a personalului. În momen-

tul realizării cercetării, corporația oferă două oportunități de instruire 

și perfecționare pentru angajații săi, inclusiv cei care fac parte din 

întreprinderea S.R.L. Back Office Shared Services: Universitate Cor-

porativă (SGU – Safeguard Global University) și portalul informativ 

(Percipio).  

Tendințele autohtone referitor la instruirea profesională, activității 

serviciilor de outsorcing și situația financiar-contabilă actuală din cad-

rul întreprinderii S.R.L. Back Office Shared Services, impun moderni-

zarea managementului instruirii profesionale, prin elaborarea unui sis-

tem integrat de instruire și perfecționare profesională a persona-

lului. Din punct de vedere metodologic, etapele propuse pentru imple-

mentarea acestui sistem sunt: 

1. Stabilirea politicii de instruire și perfecționare a personalului. 

2. Identificarea necesităților de instruire și perfecționare ale angajaților. 

3. Formularea obiectivelor de instruire și perfecționare a personalului. 

4. Conceperea programelor de instruire și perfecționare a angajaților. 
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5. Implementarea activității de instruire și perfecționare. 

6. Evaluarea rezultatelor activității de instruire și perfecționare. 
Acest sistem integrat va asigura respectarea caracterului continuu 

al activităţilor de dezvoltare a personalului. Modelul leagă mediul 
extern al companiei, economic, politic, cultural, tehnologic etc., cu 
strategia sa de dezvoltare, structura şi cultura sa internă. Acestea sunt, 
la rândul lor, legate de fiecare dintre componentele principale ale 
activităţii de bază de management al resurselor umane. Obiectivul 
acestor componente este, desigur, să îmbunătăţească performanţa 
individuală, de subdiviziune şi, în general, a întregii întreprinderi. 

În toate domeniile de activitate, instruirea și dezvoltarea profesio-
nală a salariaților au devenit niște cerințe ale perioadei în care trăim. 
În întreprinderile prestatoare de servicii outsourcing din Republica 
Moldova, activitatea de instruire și perfecționare a personalului este 
percepută ca o necesitate, dar nu constituie, deocamdată, o prioritate. 
Instruirea și perfecționarea personalului trebuie să devină un proces 
continuu și organizat, care să țină cont de toate schimbările ce au loc 
în întreprindere, precum și de eventualele provocări din mediul extern, 
care ar putea afecta activitatea ulterioară a întreprinderilor. Pornind de 
la cele menționate și de la problematica abordată în lucrare, concluzio-
năm următoarele: 

 Instruirea și perfecționarea personalului reprezintă o activitate 
indispensabilă ce contribuie la asigurarea performanței întreprinderii. 

 Investițiile în capitalul intelectual oferă întreprinderilor mai 
multe avantaje social-economice. 

 În majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova, nu există 
o politică clar definită în domeniul instruirii și perfecționării persona-
lului și nu se efectuează evaluarea activității de instruire și 
perfecționare a personalului.  

Luând în considerare cele menționate, formulăm următoarele 
recomandări: 

 Necesitatea elaborării și implementării strategiei și politicii de 

instruire și perfecționare a personalului la nivel de întreprindere. 

 Se impune instituirea subdiviziunii de instruire și perfecționare 

a personalului în cadrul departamentului de Resurse umane al 

întreprinderilor autohtone. 
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 Elaborarea unui model de evaluare a activității de instruire și 

perfecționare a personalului de către subdiviziunea Resurse umane. 

 Preocuparea managerilor superiori și a managerilor subdiviziu-

nilor funcționale în vederea problemelor de instruire și perfecționare a 

personalului prin includerea în fișa de post a sarcinilor și obligațiunii 

în cauză.  

 Alertarea instituțiilor guvernamentale abilitate de a impune 

întreprinderilor respectarea legislației în vigoare privind instruirea și 

perfecționarea personalului, în special volumul mijloacelor financiare 

alocate în scopul instruirii profesionale a personalului.  

 Elaborarea și aplicarea unui sistem integrat bazat pe principii 

științifice, după care să se efectueze instruirea profesională a 

personalului la nivel de întreprindere.  
Recomandat 

Svetlana MIRONOV, dr., conf. univ. 
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OSPITALITĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Irina GUZIC, studentă 

CZU: 338.486(478) irinaguzic17@mail.ru 

 
The hospitality industry is one of the largest and fastest-growing systems in 

the revenue-generating economic sector, which enjoys global as well as 

national importance. But at present, the hospitality industry in the Republic of 

Moldova is being formed, and a detailed analysis of the given industry will 

contribute to the formation of the image of the hospitality sector, on the 

development of national tourism and last but not least on the national economy. 

 

Industria ospitalității este partea componentă a sectorului turistic care 

la moment se află în dezvoltare, dar totodată contribuie atât la dezvoltarea 

turismului receptor, cât și la dezvoltarea economiei naționale. 

Industria ospitalității reprezintă totalitatea activităților economice 

bazate pe crearea serviciilor și produselor menite să satisfacă nevoile și 

cerințele turiștilor [1, p.263]. Pentru prima dată industria ospitalității a 

apărut în epoca antică, fiind motivată de deplasarea persoanelor în afara 

zonei de reședință, construcția drumurilor, apariția primelor Jocuri 

Olimpice (776 î.Hr.). Primele structuri de recepționare erau numite 

„hanuri” și „taverne”, ele fiind amplasate pe marginea drumurilor 

principale, și ofereau călătorilor servicii de bază, cum ar fi cazarea și 

alimentația. În perioada Evului Mediu serviciile ospitaliere erau oferite 

de instituțiile religioase, care prestau servicii de bază: cazarea și 

alimentația, precum și servicii suplimentare: servicii de frizerie și 

servicii medicale. Tot în această perioadă în SUA și Franța au apărut 

primele taverne, iar în Franța concomitent și-a luat naștere industria 

restaurației și în 1765 a fost deschis primul restaurant francez 

„Boulangerie”. Până în anul 1794, pe timpul Revoluției Franceze, 

existau deja cinci sute de restaurante la Paris, iar având în vedere cât de 

repede s-a dezvoltat soarta bucătarilor francezi, putem spune că datorită 

revoluției ideea restaurantului s-a răspândit în întreaga lume [2, p.21]. 

Mai târziu, în secolul al XIX-lea au apărut primele moteluri, iar în 

1898 la Londra s-a deschis primul hotel „Savoy” (actualul Ritz-
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Carlton), care oferea servicii de cazare și alimentație, dar deoarece 

hotelurile au început să introducă un „plan european” de organizare, 

oaspeții hotelurilor achitau doar pentru cazare, iar mesele puteau fi 

luate la restaurantul hotelului conform meniului „à la carte” sau să 

mânânce în afara hotelului.  

În secolul XX, industria ospitalității a înflorit, SUA și Europa au devenit 

liderii în acest domeniu, deoarece noile forme de organizare a industriei 

hoteliere au început să apară practic în fiecare oraș și, de asemenea, are loc 

formarea primelor lanțuri hoteliere, cum ar fi „Marriott International” „Four 

Seasons” etc. Cu timpul au apărut primele rețele de alimentație publică de 

tip „fast-food”, ca de exemplu „MacDonald’s”, „KFC” etc. 

În momentul actual, industria ospitalității este foarte complexă 

fiind alcătuită din unități de cazare (hoteluri, moteluri, hotel-aparta-

mente, tabere de odihnă, camping-uri, pensiuni turistice și agroturisti-

ce, vile, sate de vacanță etc.), unități de alimentație publică (restauran-

te, baruri, cafenele, cantine, bufete etc.) și unități de agrement (parcuri 

de distracție, cluburi, grădini publice, terenuri sportive etc.) [3]. 

Exemplu care demonstrează complexitatea industriei ospitalității 

Republicii Moldova este hotelul de 4 stele „Jolly Alon” din orașul 

Chișinău, fondat în anul 1996. Hotelul oferă două tipuri de servicii: de 

bază fiind cazarea și alimentația, iar suplimentare sunt: organizarea 

conferințelor, evenimentelor, excursiilor, sală de sport, servicii de 

catering, wellness și servicii de transfer hotel-aeroport [5]. Hotelul 

dispune de 76 de camere destinate pentru rezervare, care oferă toate 

comoditățile pentru un om de afaceri sau un simplu turist, iar serviciile 

prestate sunt de calitate înaltă și prețurile corespunzătoare. Deoarece 

hotelul se află la limita categoriilor de 4 și 5 stele, au fost comparate 

prețurile la serviciile oferite de hotelul „Jolly Alon”, hotelul 

„President” de 5 stele și „Bernardazzi Grand Hotel & SPA” de 4 stele.  

Astfel analizând Tabelul 1, observăm că „Jolly Alon” are prețurile 

mai ridicate comparativ cu celelalte două. Faptul dat poate fi explicat 

prin poziționarea hotelului „Jolly Alon” în centrul guvernamental, 

gama largă de servicii și fondul de numere mai mare, aşadar, prețurile 

ridicate sunt motivate. Totodată, hotelul s-a poziționat reușit pe piața 

hotelieră a Republicii Moldova și, prin urmare, beneficiază de legisla-
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ția adecvată și parteneriate internaționale cu NATO, OSCE, UNICEF, 

FAO Moldova etc. Partea negativă fiind fluctuațiile fiscale, care din 

anul 2019 s-au modificat de trei ori, în 2019 TVA pentru HoReCa a 

fost redusă de la 20 la 10%, care ulterior a fost ridicată până la 15%, 

iar în decembrie 2020 a fost micșorată la 12%. În linii generale, hote-

lul „Jolly Alon” dispune de venituri stabile, posibilitatea creșterii fi-

nanciare, existența cererii la servicii și existența tehnologiilor moderne 

ce permit realizarea activității sigur și calitativ. 

Tabelul 1 
Analiza comparativă a prețurilor la cazare la hotelul „Jolly Alon”, 

„Bernardazzi Grand Hotel” și hotelul „President” 
Jolly Alon Bernardazzi Grand Hotel President 

 Preț  Preț  Preț 

Superior Single 148 Standad Queen 70 Standard Single/ Double 85 

Superior Double 162 King Room 80 Standard Double/ Twin 85 

Delux 178 Deluxe Twin Room 80 Semi Lux 100 

Suite 210 Demi-Lux 90 Lux 135 

Executive Suite 268 Family Lux 110 Apartament 170 

Superior Suite 300 Lux 100 - - 

Sursa: Elaborat de autor în baza ofertei hotelului „Jolly Alon”, 
http://www.hotelpresident.md/ro/ și http://grandhotelmoldova.md 

 
Conform analizei bazate pe activitatea hotelului „Jolly Alon”, tre-

buie de menționat că industria ospitalității are succes pe piața servi-
ciilor Republicii Moldova, acest fapt poate fi confirmat de Tabelul 2: 

Tabelul 2 
 Indici de volum ai cifrei de afaceri a activităților  

turistice din Republica Moldova 

Activitatea economică 
Ianuarie-decembrie 2020 (%) față de 

ianuarie-decembrie 2019 

Activități de cazare și alimentație publică 55,4 

Activități ale agențiilor turistice, turoperatorilor și 
serviciilor de rezervare și asistență turistică 

41,0 

Activități de recreere și agrement 72,0 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor statistice ale BNS al 
Republicii Moldova. 

Deși cifra de afaceri este în creștere, nu trebuie să ignorăm dificul-
tățile cu care industria ospitalității se confruntă la moment cauzate de: 

http://www.hotelpresident.md/ro/
http://grandhotelmoldova.md/
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repartizarea neuniformă a structurilor de primire turistică, diferența 
preț-calitate, lipsa specialiștilor, legislația învechită, lipsa clasificări-
lor, concurența, instabilitatea politică etc., însă domeniul ospitalității 
are posibilitatea de a se dezvolta prin crearea parteneriatelor, penetra-
rea noilor zone, controlul calității, pregătirea profesională și, nu în 
ultimul rând, practicarea activităților durabile, cum ar fi: elaborarea 
cadrului legislativ adecvat, instruirea personalului, crearea noilor 
structuri de cazare și agrement, utilizarea energiei regenerabile, crea-
rea locurilor de muncă, care va contribui la reducerea șomajului, nu-
mărul emigrărilor în zone urbane sau peste hotare, de asemenea, un 
factor important este utilizarea produselor autohtone, care vor permite 
dezvoltarea afacerilor naționale și vor promova producători autohtoni 
pe piața națională și, totodată, este importantă și promovarea zonelor 
turistice, care va contribui la atragerea mai multor turiști în țară. Dez-
voltarea durabilă va contribui la rezolvarea unei serii de probleme, 
cum ar fi: somajul, migrația, sărăcia, economia scăzută etc., și va avea 
efect pozitiv asupra dezvoltării turismului intern și receptor.  

La finele studiului, putem concluziona că Republica Moldova are o 
bază largă de structuri de primire turistică, care, cu părere de rău, au 
un management insuficient, care se combină cu lipsa clasificărilor, 
insuficiența structurilor de primire turistică, repartizarea neuniformă și 
prețurile ridicate. Însă pentru ameliorarea situației pot fi implementate 
următoarele măsuri: crearea produsului competitiv propriu, reducerea 
prețurilor pentru consumatori interni, atragerea investițiilor, crearea 
structurilor de primire rurale și încurăjarea din partea statului a 
industriei ospitalității durabile. 

Referințe: 
1. SZTRUTEN, G. Ecomanagement hotelier – premisă a performanței în 

industria ospitalității. București: Editura Universitară, 2011. 197 p. ISBN: 
978-606-591-303. 

2. MINCIU, R. Economia turismului. București: Uranus, 2004. 263 p. 
ISBN: 594-84-89-100-925. 

3. Legea Republicii Moldova cu privire la organizarea și desfășurarea activi-
tății turistice în Republica Moldova nr.352 din 24.11.2006. 

4. Jolly Alon – Hotel & Business Center 
Recomandat 

Victor CIOBANU, lector univ. 

https://jollyalon.com/
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CONTABILITATEA MĂRFURILOR 
 

Consuela CUPCIC, studentă 

CZU: 657.422.7/.8 consuela.cupcic@mail.ru 
 

This article reflects the way of accounting for goods within an entity, by 
defining, classifying and characteristic of goods within entity “Lecu-Vest” 
S.R.L. In this article author also analyzes the inflow and outflows of goods 
from the management of the unit whose main activity is wholesale and retail 
trade. Identifying existing problems in terms of goods accounting, by 
recommending proposals to solve some problems. 

 
Importanța și actualitatea contabilității mărfurilor constă în faptul că 

actualmente comerțul stă la baza creșterii economice a fiecărei țări din 
lume, ceea ce permite o dezvoltare durabilă a societății. Pentru a înțelge 
ce mărfuri se bucură de o cerere ridicată, este necesar de a duce o eviden-
ță continuă asupra mișcării stocurilor de mărfuri. Există o multitudine de 
metode și tehnici folosite de contabilitate, care permit utilizatorilor interni 
și externi în continuare să ia decizii corecte și obiective. 

Scopul prezentei cercetări este studierea modului de contabilizare a 
mărfurilor din cadrul entității „Lecu-Vest” S.R.L. Sarcinile studiului:  

• definirea, clasificarea și caracteristica mărfurilor; 
• prezentarea modului de recunoaștere și evaluare a mărfurilor; 
• prezentarea operațiunilor și documentarea privind intrarea și 

ieșirea mărfurilor; 
• inventarierea mărfurilor din cadrul entității; 
• prezentarea informației privind mărfurile în situația financiară a 

entității „Lecu-Vest” S.R.L. 
Studiul este elaborat în baza datelor entității „Lecu-Vest” S.R.L., 

care are ca principal gen de activitate comerțul cu amănuntul și cu ri-
dicata a mărfurilor și activează pe piața Republicii Moldova mai bine 
de 13 ani. 

Conform Standardului Național de Contabilitate (SNC) „Stocuri”, 
mărfurile sunt procurate de entitate în vederea revânzării sau produse 
transmise spre vânzarea în magazinele proprii. În categoria mărfurilor, 
de asemenea, se includ: clădiri, terenuri și alte bunuri imobiliare 
deținute pentru vânzare [2]. 

mailto:consuela.cupcic@mail.ru
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Pentru a fi reflectate în contabilitate stocurile de mărfuri, este nece-

sar ca ele să fie constatate și evaluate. Dacă să analizăm punctul 11 

din SNC „Stocuri”, putem observa că stocurile se recunosc ca acti-

ve circulante la respectarea simultană a următoarelor condiţii: sunt 

controlate de entitate, adică se află în proprietatea acesteia, există pro-

babilitatea obţinerii de către entitate a beneficiilor economice viitoare 

din utilizarea stocurilor, sunt destinate utilizării în ciclul normal de 

producţie/prestări servicii sau vor fi vândute în termen de 12 luni, 

costul de intrare poate fi determinat în mod credibil [2]. 

După cum știm, mărfurile reprezintă un obiectiv fundamental al co-

merțului, fiind cea mai importantă categorie a stocurilor. Astfel eva-

luarea corectă a acestora are o importanță deosebită pentru sinceritatea 

și exactitatea informațiilor care mai apoi vor și menționate în Bilanț. 

Momentele de evaluare a stocurilor în cadrul entității sunt 

următoarele: la intrarea în patrimoniu (stocurile se evaluează la costul 

de intrare); la ieșirea din patrimoniu (stocurile se evaluează la valoarea 

contabilă); la data raportării (stocurile se evaluează la suma cea mai 

mică dintre valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă). 

Circulația mărfurilor în cadrul entității „Lecu-Vest” S.R.L. este 

formată din trei etape principale: aprovizionarea, stocarea, vânzarea. 

La etapa aprovizionării cu mărfuri contabilitatea pune accent pe 

momentul achitării mărfurilor, o particularitate ce o putem evidenția în 

cadrul entității este achitarea în avans pentru mărfurile ce urmează a fi 

livrate. La a doua etapă a circuitului, și anume, stocarea, entitatea 

„Lecu-Vest” S.R.L. formează anumite stocuri de mărfuri la depozitele 

comerciale pentru a asigura desfășurarea normală a activității. Ultima 

etapă a circuitului mărfurilor este vânzarea, principalul rol al 

contabilității fiind urmărirea momentului vânzării. Entitatea „Lecu-

Vest” S.R.L. oferă posibilitatea clienților săi să se achite în avans, 

imediat și ulterior. 

Conform Planului general de conturi contabile, la contul 217 

„Mărfuri”, se prevăd patru subconturi [3], dintre care entitatea „Lecu-

Vest” S.R.L. utilizează doar un cont de gradul II, și anume: 

2171 „Bunuri procurate în vederea revânzării”. Astfel, aceasta pro-

cură diferite tipuri de mărfuri și de la persoanele fizice în baza Actului 
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de achiziție a mărfurilor. De exemplu, la data de 10 aprilie 2021, 

entitatea a procurat în sumă de 30 000 de lei mărfuri (fasole) de la o 

persoană fizică, în baza actului de achiziție, adaosul comercial fiind de 

20%. În contabilitatea entității se vor întocmi următoarele formule 

contabile: 

1. La valoarea de procurare a mărfurilor: Debit contul 217 „Măr-

furi”, Credit contul 544 „Alte datorii curente” – 30 000 lei. 

2. Suma ce va fi plătită vânzătorului, în cazul nostru persoana 

fizică: Debit contul 544 „Alte datorii curente, Credit contul 241 

„Casa” – 28 200 lei (30 000-(30 000*6%)). 

3. Suma impozitului reținut la sursa de plată: Debit contul 544 

„Alte datorii curente”, Credit contul 534 „Datorii față de buget” –        

1 800 lei (30 000-28200). 

4. Adaosul comercial care se atribuie mărfurilor procurate de la 

persoana fizică: Debit contul 217 „Mărfuri”, Credit contul 831 

„Adaosul comercial”– 6 000 lei (30 000*20%). 

La fel entitatea procură mărfuri și de la furnizorii localizați în afara 

țării. Astfel în cadrul contabilității există foarte multe operațiuni de 

import. Pe lângă valoare de procurare în costul de intrare se include și 

costurile de transportare-aprovizionare, asigurare pe durata transportă-

rii, încărcare, descărcare, comisioane intermediarilor, impozite și 

taxele nerecuperabile, taxele vamale. 

Inventarierea este un proces de control prin care se verifică 

existența mărfurilor la depozitele entității sau alte locuri de păstrare pe 

care le are unitatea ,,Lecu-Vest” S.R.L. În urma inventarierii se pot 

depista plusuri și/sau lipsuri de mărfuri.  

Entitatea „Lecu-Vest” S.R.L. întocmește situații financiare prescurta-

te. În componența situațiilor financiare prescurtate se include: Bilanțul 

prescurtat; Situația de profit și pierdere prescurtată; Nota explicativă. 

La fiecare etapă a circuitului, entitatea înregistrează atât aspecte 

negative (puncte slabe), cât și aspecte pozitive (puncte forte). Un 

aspect negativ este din motiv că entitatea se achită cu furnizorii străini 

în monedă internațională, în contabilitate pot apărea unele erori în 

ceea ce privește diferențele favorabile sau nefavorabile de curs 

valutar. Pentru ca aceste erori să nu apară, este necesar ca entitatea să 
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respecte cu atenție toate modificările reglementate de SNC „Diferențe 

de curs valutar”. 

Se propun următoarele recomandări pentru a ameliora situația eco-

nomică și administrativă a entității: 

 efectuarea frecventă a inventarierii prin participarea tuturor 

membrilor comisiei; 

 evaluarea corectă a stocurilor mai ales a celor ce au o durată de 

viață relativ mare; 

 asigurarea integrității patrimoniului la locurile de depozitare; 

 urmărirea permanentă a mișcării mărfurilor din cadrul entității. 

În urma cercetărilor efectuate la entitatea „Lecu-Vest” S.R.L., 

putem menționa că organizarea contabilității în cadrul entității 

analizate corespunde cadrului normativ și legislativ în vigoare. Scopul 

principal al entității este obținerea profitului. Numărul clienților mereu 

este în creștere, aceştia fiind mulțumiți de mărfurile oferite de entitate 

pe tot parcursul anului. 

Referințe: 
1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1-6/22 din 05.01.2018. 

2. SNC „Stocuri”, aprobat prin Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 118 din 

06.08.2013. În: Monitorul Oficial, nr. 177-181/1224 din 16.08.2013 (cu 

modificări și completări ulterioare). 

3. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului de 

Finanțe nr. 119 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2013, nr. 233-237 (cu modificări și completări ulterioare). 

Recomandat 

Tatiana ȘEVCIUC, dr., conf. univ. 
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CZU: 657.6:658.78 nicol_eta@mail.ru 
 

Inventories represent a basic element of each production level, so being 
managed effectively, from financial and accounting point of view, they can 
generate huge flows of income. The purpose of the thesis is to study the 
theoretical aspects of stocks, analysis of stock valuation methods, compliance 
by the company with regulatory and legal requirements, monitoring the 
economic circuit of stocks and primary documents, verifying the correctness 
of stock accounting by auditing. 

 
Stocurile, în cadrul activelor circulante, deţin rolul hotărâtor în 

ceea ce priveşte realizarea obiectului de activitate al întreprinderilor de 
comerţ şi producătoare. La nivel de întreprindere, stocurile sunt atri-
buite la obiectele care necesită mari investiţii capitale, de aceea 
reprezintă unul din factorii ce determină procesul decizional al 
acesteia.  

Scopul cercetării constă în studierea corespunderii evidenței con-
tabile a stocurilor în cadrul companiei S.R.L. „Polimer Gaz 
Construcții” cu cerințele standardelor naționale de contabilitate, 
precum și realizarea unui audit în domeniul menționat. În vederea 
atingerii scopului propus, s-au accentuat un sir de sarcini, printre care: 
prezentarea abordărilor conceptuale cu privire la noțiunile de stocuri, 
recunoașterea și metodele de evaluare ale stocurilor, auditul stocurilor; 
identificarea specificului ținerii evidenței contabile a stocurilor; la 
finele studiului, formularea concluziilor și recomandărilor aferente 
ținerii contabilității și auditului stocurilor în general, dar și în cadrul 
entității analizate. 

Conform SNC „Stocuri”, stocurile sunt active circulante după cum 
urmează: 

 destinate pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a 
activităţii; 

 în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii; 

sau 
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 sub formă de materii prime, materiale de bază şi alte materiale 

consumabile, care urmează a fi folosite în procesul de producţie, 

pentru prestarea serviciilor şi/sau în alte scopuri gospodăreşti [1]. 

Necesitatea recunoașterii și evaluării corecte a stocurilor reiese din 

faptul că aceasta furnizează  un volum important de informații necesar 

managementului entității pentru luarea deciziilor la nivel strategic, 

tactic și operațional. 

În conformitate cu SNC „ Stocuri”, stocurile se recunosc ca 

active circulante la respectarea simultană a condiţiilor: sunt 

controlate de entitate, adică se află în proprietatea acesteia; există 

probabilitatea obţinerii de către entitate a beneficiilor economice 

viitoare din utilizarea stocurilor; sunt destinate utilizării în ciclul 

normal de producţie/prestări servicii sau vor fi vândute în  termen de 

12 luni; costul de intrare poate fi determinat în mod credibil [1]. 

Costul de intrare a stocurilor procurate cuprinde valoarea de cum-

părare şi costurile direct atribuibile intrării (cum ar fi, costurile de 

transportare-aprovizionare, încărcare, descărcare, asigurare pe durata 

transportării, comisioanele intermediarilor, impozitele şi taxele 

nerecuperabile, taxele vamale şi alte costuri suportate pentru aducerea 

stocurilor în forma şi în locul utilizării după destinaţie, cum ar fi: 

prelucrarea, sortarea, împachetarea). 

Ieşirea stocurilor din patrimoniul entității are loc în urma consumu-

lui în cadrul firmei, vânzării, transmiterii terţilor, transferului în com-

ponenţa activelor imobilizate etc. 

Stocurile ieşite se evaluează la valoarea contabilă aplicând una 

din următoarele metode de evaluare curentă: metoda identificării spe-

cifice; metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit); metoda Costului 

Mediu Ponderat (CMP); metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieșit). 

Evaluarea ulterioară a stocurilor se efectuează la data raportării, ți-

nând cont de metoda de evaluare curentă aplicată de entitate în cursul 

perioadei de gestiune. La data raportării, stocurile se evaluează la suma 

cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă. 

Renumitul sаvant american J.W. Montgomery definește аuditul 

ca: „o examinare sistematică а înregistrărilor și documentelor 

contabile ale unei entități economice sau ale unei organizații, cu 
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scopul de a le verifica și a raporta rezultatele acesteia” [2, p.27]. 

Existența mai multor locații de depozitare a stocurilor, precum și 

diversitatea nаturii lor, impune existența mecanismelor de control pe 

măsură, atât în scopul detectării și urmăririi fizice a stocurilor, cât și 

privind costurile aferente acestora. Savanții A.A. Arens şi J.K. Loeb-

becke [3, p.738] evidențiază șase funcții ale ciclului stocuri-depozita-

re, care sunt direct corelate cu circuitul stocurilor în cadrul entității și, 

respectiv, cu documentarea operаțiilor din acest circuit: prelucrarea 

comenzilor; receptia materiei prime; stocarea materiei prime; prelucra-

rea si producerea; stocarea produselor finite; livrarea produselor finite. 

În cadrul auditului stocurilor, obiectivul principаl îl reprezintă 

аnalizarea și evaluarea, utilizând tehnici și procedee specifice, în 

scopul obținerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora se 

аtestă și se certifică documentele și evidențele, sistemul contаbil în 

ansamblu în înregistrarea și urmărireа stocurilor de bunuri ale unei 

entități. Din punctul de vedere al аuditului, sistemul de control intern 

reduce lucrările de rutină, verificările mecanice asupra totalizărilor 

contabile și implică raționаmentul și judecata, accentuarea examenului 

de ansamblu, analiza, evaluarea și sondаjul statistic. 

Printre principalele proceduri de audit în cadrul unui audit al 

stocurilor se numără următoarele: 

- Verificarea conformității soldurilor de deschidere conturilor de 

stocuri cu soldurile de închidere din exercițiul precedent. 

- Verificarea listelor de inventar privind stocurile societății. 

- Selecționarea terților care dețin stocuri pentru a le adresa o 

cerere de confirmare  directă. 

- Trecerea comparativă în revistă a situațiilor de stocuri între 

perioada precedentă și curentă și notarea stocurilor pentru care evoluţia 

cantităților este semnificativă. 

- Verificarea bunurilor care au în decursul perioadei auditate o 

mișcare lentă sau sunt fără mișcare. 

Scopul efectuării auditului la întreprindere este de a determina 

corectitudinea intrării, ieșirii, casării stocurilor, de a reflecta realitatea 

soldurilor la sfârșitul unei perioade de gestiune. 

Analizând contabilitatea stocurilor la entitatea S.R.L. „Polimer Gaz 
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Construcții”, autorul a apreciat pozitiv faptul că aceasta manifestă 

flexibilitate și rapiditate la aplicarea modificărilor ce intervin regulat 

în legislația fiscală și contabilă, cu unele mici excepții. Un alt aspect 

apreciabil este faptul că entitatea respectă cu strictețe stipulările 

standardului privind ținerea evidenței contabile a obiectelor de mică 

valoare și scurtă durată și a uzurii acestora. Se întocmesc documentele 

de rigoare la darea în exploatare, la mișcarea lor și la lichidare. 

Contabilitatea sintetică este bine organizată. 

Luând în considerație ritmul înalt de creștere a volumului de lucrări 

pe parcursul anului 2020 și presupunând o eventuală majorare a aces-

tora și în anul 2021, este evident că volumul de stocuri procurate în 

cadrul entității va fi mărit. În acest context, auditorul vine cu 

următoarele recomandări: 

- efectuarea inventarierilor inopinate la depozit cât mai des posibil; 

- divizarea materialelor procurate pentru construcția obiectelor, de 

cele destinate vânzării; 

- marcarea materialelor ce urmează a fi predate la obiecte cu 

etichete speciale, care ar indica denumirea și localizarea proiectului 

pentru care sunt destinate. 

Pentru îmbunătățirea contabilității și auditului stocurilor, este nece-

sară o armonizare a legislației naționale cu cea internațională, și 

anume, implementarea acelor modele care vor fi benefice tocmai 

pentru țara noastră și nivelul ei. Este simțită necesitatea unor legi și 

regulamente mai clare, fără semne de întrebare și fără contraziceri cu 

alte prevederi ale actelor normative. 

Referinţe: 
1. SNC “Stocuri” aprobat prin ordinul nr. 118 din 6 august 2013. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 233-237/1534, din 22 

octombrie 2013.   

2. BASU, S.K. Manual Fundamentals of auditing. Delhi, India: Editura 

Pearson, Release Date: July 2009. 368 p. ISBN 9788131728857.  

3. ARENS, Alvin A., LOEBBECKE, James K. Audit. O abordare 

integrată. Trad. [după ed. a 8-a engl.] de R. LEVIŢCHI. Chişinău: ARC, 

2003. 972 p. ISBN 9789975612906. 
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PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE RECOMPENSE  

ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII 

 

Adelina JITARI, studentă 

CZU: 005.95/.96 jitariadelina@gmail.com 

 
In competitive economy, every organization must elaborate and 

implement their own reward system for personnel. The knowledge of rewards 

system elements and their impact on professional behavior of employees is a 

significant management prerogative.  

Therefore, developing and adopting an effective and appropriate compen-

sation and benefits strategy, correlated with the company’s strategy to attract 

and make the employees more loyal, should become a priority for local com-

pany managers. To be effective, however, it is necessary to take into account 

market competitiveness, communication and understanding by the employees, 

highlighting the possibilities of professional development.  

 

Sistemul de recompense reprezintă ansamblul veniturilor materiale 

şi nemateriale, al facilităţilor sau avantajelor atribuite individului în 

funcţie de activitatea desfăşurată şi de competenţe probate.  

Sistemul de recompense cuprinde următoarele elemente: 

 
Fig. 1. Structura sistemului de recompense 

Sursa: [2]. 
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Sistemul de recompense este prevăzut în Regulamentul privind 

remunerarea muncii, stimularea şi acordarea ajutorului material 

angajaţilor entității economice. Administrarea sistemului de 

recompense şi stimulare a muncii angajaţilor societăţii este asigurată de 

Directorul general al Societăţii și include: 

 
Fig.2. Structura sistemului de recompense la întreprindere 

Sursa: Elaborat de autor. 

 

Recompensarea angajaților companiei conform tarifelor 

prestabilite nu este unica modalitate de a remunera pe aceștia pentru 

muncă depusă și efectuată. Rolul absolut al salariului și al altor 

recompense materiale în motivarea angajaților este afectat de alte 

stimulente alternative și suplimentare. 

Descrierea tehnicilor și instrumentelor de perfecționare a 

sistemului de recompensare aplicate 

Abonamente medicale. Starea de sănătate a angajaților este o 

preocupare importantă pentru companie, deoarece un salariat cu o 

stare de sănătate bună are o productivitate mai ridicată a muncii, se 

reduce absenteismul și mobilitatea la locul de muncă, este mai flexibil 

și, respectiv, rezultatele muncii sale sunt mai mari. Astfel, entitatea 

economică poate să ofere drept recompensă asigurată un pachet de 

servicii medicale la preț redus la clinici private din cadrul societății, 

precum ar fi Medpark International Hospital sau Spitalul Sancos. 

Planul de asigurare va putea acoperi costurile de bază și profesionale 
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ale serviciilor medicamentoase, examinări de laborator, monitorizarea 

sarcinii. 

Asigurări sociale. Asigurarea de viață, accidente, călătorie și sănă-

tate este o parte importantă a programului de loialitate care, de aseme-

nea, e o asigurare pentru angajații companiei pentru a asigura 

recrutarea și dezvoltarea angajaților de înaltă calificare. Cu o astfel de 

politică, angajații vor avea mai mult confort mental și vor contribui 

mai activ la dezvoltarea durabilă a afacerii; asigurarea de viață a 

angajaților le asigură siguranță și protecție. Există, de asemenea, 

dispoziții pentru protejarea angajaților de venituri reduse, costuri 

ridicate ale vieții, boli profesionale sau accidente, pentru a recompensa 

situațiile care pot duce la o scădere bruscă a veniturilor. 

 Contribuții la pensii facultative. Contribuțiile la pensii facultative 

suportate de angajator în proporțiie de 400 lei lunar pentru fiecare 

persoană, ce nu va reprezenta venitul asimilat salariilor, nu va fi supus 

impozitării și contribuțiilor sociale. 

Facilități pentru recreere și petrecerea timpului liber. Acestea pot 

fi sub formă de vacanțe, baze de odihnă, abonamente la săli de sport, 

pelerinaje, toate aduc aceleași beneficii de stimulare pentru angajați. 

Cu acestea, angajații vor putea beneficia de pachete turistice dorite de 

la partenerii companiei: alte agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, baze 

de tratament balnear şi agrement. Angajații beneficiari ai tichetelor de 

vacanță sunt mai eficienți și mai motivați, se îmbunătățește productivi-

tatea muncii, prin urmare, cresc performanțele la nivel de organizație. 

Coeficientul de participare în procesul de muncă (CPU) – este un 

indicator cantitativ ce caracterizează gradul de implicare în procesul 

de muncă la nivel de întreprindere și productivitatea fiecărui angajat în 

parte, acesta ia valori minime de la 0 la valoarea maximă l, fiind 

utilizat atât pentru remunerarea muncii angajaților, cât și pentru 

determinarea mărimii de premii, bonusuri, sporuri unice sau alte plăți 

suplimentare aplicate. 

Avantajele acestor instrumente se explică prin faptul că acestea 

îndeplinesc următoarele cerințe:  

 utilizarea instrumentelor de stimulare mai puțin frecvente în 

organizațiile locale; 
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 tehnicile și instrumentele propuse fac parte din categoria recom-

penselor indirecte;  

 în comparație cu remunerarea materială și financiară, utilizată 

de entitățile economice, aceste instrumente pot fi realizate cu 

cheltuieli mai mici; 

 eficiente, mai ales în perioade de criză organizațională;  

 orientarea socială a acestor mecanisme și îmbunătățirea satis-

facției sociale și psihologice la locul de muncă este mai mare; 

 gestionarea stimulentelor orientată spre un management stimu-

lator în organizație. 

Bibliografie: 
1. ARMSTRONG, M. Managementul resurselor umane. București: Codecs, 

2003. 

2. JOHNS, G. Comportamentul organizațional. București: Editura Economi-

că, 1998. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА И МЕТОДЫ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Александра КАПСАМУН, мастерантка 

CZU: 336.71 alexandrakapsamun@gmail.com 

 
This article describes the essence and significance of the Bank financial 

stability, its destabilizing factors and methods of assessments. The 

comprehensive analysis of the Mobiasbanca – OTP Group S.A. was made 

over the last 5 years, which includes: economic health, capital adequacy, 

liquidity, profitability, financial stability. Are analyzed the impact of Basel III 

microprudential requirements and prognosis for Basel IV. Activities aimed at 

increasing the Bank financial stability are proposed. 

 

Теоретические аспекты формирования банковской финан-

совой устойчивости  
Финансовая устойчивость банка представляет собой базо-

вую концепцию, согласно которой банк в любой временной 

период, обладая требуемым уровнем ликвидности и достаточ-

ности собственного капитала, способен накапливать средства 

клиентов и эффективно размещать их в кредиты и/или другие 

активы, способен в полной мере погашать все свои обязательства 

перед клиентами, акционерами, а также по межбанковским 

кредитам [1, с. 39]. 

Финансовая устойчивость банка не является статической вели-

чиной, поэтому она постоянно изменяется под влиянием дестаби-

лизирующих факторов, которые классифицируются на внут-

ренние и внешние [2, c. 13]. Внутренние факторы напрямую 

зависят от деятельности коммерческого банка: финансово-эконо-

мические, организационные и технологические. Внешние факто-

ры неподвластны влиянию банка: общеэкономические, полити-

ческие, правовые, социальные и форсмажорные. Однако главная 

угроза для банка – кредитный риск. 

Методология оценки финансовой устойчивости коммер-

ческого банка включает в себя расчёт и оценку базовых абсо-

лютных и относительных финансовых показателей: 1) анализ ак-
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тивов, пассивов, доходов, расходов и прибыли банка; 2) оценка 

коэффициентов рентабельности, ликвидности, достаточности ка-

питала; 3) анализ финансовой устойчивости по российской мето-

дике Кромонова и американской методике CAMELS.  

Анализ финансовой устойчивости коммерческого банка 

Mobiasbanca – OTP Group S.A. 
Коммерческий банк Mobiasbanca – OTP Group S.A. обладает 

одной из крупнейших долей на рынке вкладов и является одним 

из основных кредиторов молдавской экономики. Это 4-ый 

крупнейший банк Молдовы, так как его активы составляют 

13,5% банковской системы нашей страны. С 2016 по 2020 годы 

темпы роста кредитования в данном банке возросли на 4 пп., 

поскольку качество кредитного портфеля улучшилось, а высокий 

уровень ликвидности позволил увеличить долю банка на рынке 

депозитов юридических и физических лиц.  

Рассматривая структуру доходов, расходов и прибыли бан-

ка, следует отметить, что с 2016 по 2020 годы чистый доход бан-

ка увеличился, но и расходы сильно возросли, особенно в 2020 

году из-за: а) пандемии COVID-19, на фоне которой увеличились 

вклады в резервы; б) роста операционных расходов на 63,5 млн. 

лей (+15%), что представляет собой инвестиции на выравнивание 

и интеграцию молдавского банка в венгерскую группу OTP; в) 

увеличения убытков от обесценивания финансовых активов на 

64,8 млн. лей (+116%) ввиду высоких темпов роста инфляции. В 

связи с этим, чистая прибыль Mobiasbanca – OTP Group S.A. в 

2020 году уменьшилась в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом и 

составила 144,8 млн. лея.  

При осуществлении оценки эффективности деятельности бан-

ка по американской методике CAMELS было выявлено, что на 

протяжении 5 лет у Mobiasbanca – OTP Group S.A. наблюдается 

абсолютная достаточность собственного капитала, что говорит 

о способности банка нивелировать возможные финансовые поте-

ри за свой счет, а не за счет своих клиентов. При анализе качес-

тва активов было выявлено, что несмотря на стабильный рост 

просроченных ссуд в банке (+241 млн. лей), высокая обеспечен-
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ность собственными активами (1683 млн. лей на 2020 год) позво-

ляет избегать подверженности кредитному риску [3, с. 20]. 

Анализ коэффициентов рентабельности банка выявил глав-

ную отрицательную динамику: рентабельность активов, рента-

бельность капитала, чистая процентная маржа и показатель 

эффективности данного банка стабильно с каждым годом ухуд-

шаются и не соответствуют Базельским нормативам в 2020 году 

по причине: а) уменьшения чистой прибыли из-за внешних дес-

табилизирующих факторов; б) роста операционных расходов на 

201 млн. леев (+61,5%) и уменьшения процентных доходов на 

65,6 млн. лея (-10%).  

 При оценке качества ликвидности было выявлено, что с 

2016 по 2020 годы ликвидность банка находится на высоком 

уровне и соответствует требованиям Базель III, что говорит о 

способности банка быстро выполнить свои обязательства в пол-

ном объеме и в срок без каких-либо потерь. Качество управ-

ления банком также находится на высоком уровне, особенно с 

2019 года, когда смена акционеров повысила эффективность 

руководства банком.  

Оценивание финансовой устойчивости Mobiasbanca – OTP 

Group S.A. по российской методике Кромонова, выявило абсо-

лютную финансовую устойчивость банка и отсутствие подвер-

женности кредитному риску, что подтверждает результаты осу-

ществленного анализа по американской методике CAMELS.  

Микропруденциальное регулирование и его влияние на 

стабильность банка 

При оценке влияния нормативов Базель III на финансовую 

устойчивость Mobiasbanca – OTP Group S.A. с 2018 года были 

выявлены положительные тенденции, характеризующиеся ростом 

стабильности и безопасности банка в долгосрочной перспективе. 

Однако в 2023 году, когда будет принят к исполнению Базель IV, 

будут введены два новых норматива: 1) буфер консервации 

капитала и 2) показатель чистого стабильного фондирования. В 

связи с чем банку рекомендуется изменить структуру активов в 

сторону увеличения их стабильной части, посредством трансфор-



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

160 

мации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения для 

увеличения стабильности и соответствия требованиям Базель IV. 

По причине пандемии COVID-19 Базель IV изменил свой под-

ход к контролю стабильности банков, и впредь большее внима-

ние будет сосредоточено не на оценке качества капитала банка, а 

на оценке рисков. Поэтому мероприятием, предложенным для 

увеличения финансовой устойчивости Mobiasbanca – OTP Group 

S.A., является создание внутренней системы стресс-тестирова-

ния и риск-менеджмента. Оценка экономической эффективнос-

ти данного инвестиционного проекта выявила, что он окупится 

через 158 дней, а в 2023 году принесет прибыль в размере более   

3 млн. леев, что подтверждает тот факт, что данный инвестицион-

ный проект не только рентабелен во всех прогнозных периодах, 

но и способен увеличить финансовую стабильность банка в соот-

ветствии с текущими и будущими международными требования-

ми Базельского Комитета [4, с. 128]. 

 
Рис. Уровень и динамика рентабельности  

инвестиционного проекта 
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OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚII  

LOGISTICII APROVIZIONĂRILOR 

 

Otilia NEGOIȚĂ, studentă 

CZU: 65.012.34 otilia.negoita.99@gmail.com 

 
In this study, the author made a complex analysis of the supply as a 

process of providing companies with the necessary products and materials, 

what are the methods and models from a theoretical point of view and last 

but not least what is its role in the supply chain of economic activity. 

 

Conceptul ,,logistică” – pentru prima dată a apărut în domeniul 

militar și era cunoscut de un cerc restrâns de persoane. Conducătorii 

militari au fost primii care au aplicat logistica ca o componentă a 

războiului, astfel considerând-o drept aplicație practică a strategiilor 

de mișcare a trupelor. Dacă strategia stabilea locul de acțiune, atunci 

logistica era cea care aducea trupele în acel loc. 

Acest termen, la începutul secolului XX, era definit ca o activitate 

clară, de coordonare în spatele frontului și aprovizionare ale armatelor, 

fiind considerat o componentă a artei războiului [1]. Astfel, în timpul 

celui de-al II-lea Război Mondial, armatele foloseau diverse modele 

logistice pentru asigurarea trupelor militare cu cele necesare, adică 

hrană, îmbrăcăminte, muniție și diferite echipamente. Mai târziu, a în-

ceput construcția unor sisteme complexe de logistică pentru a 

desemna toate structurile, mijloacele și activitățile desfășurate în 

cadrul acțiunilor militare. Treptat, conceptul de logistică a devenit tot 

mai cunoscut și s-a extins în alte domenii de activitate, iar principiile 

sale sunt utilizate nu numai în acțiuni militare, dar și economice, 

sociale, guvernamentale, nonguvernamentale.  

Organizarea aprovizionării presupune nu doar alegerea furnizorilor 

și volumului de unități, ci și alegerea formei prin care va avea loc 

aceasta: aprovizionarea de la un furnizor sau de la mai mulți, direct 

sau indirect, pe bază de contract sau la comandă etc. Alegerea formei 

de aprovizionare necesită o analiză amplă prin care trebuie minuțios 

studiate avantajele și dezavantajele fiecărei forme [2]. Principalele 
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dileme, care apar atunci când se stabilește forma de aprovizionare, 

sunt: 

 alegerea între aprovizionarea de la un singur furnizor sau de la 

mai mulți furnizori; 

 alegerea între furnizori locali și cei aflați la distanțe mari; 

 alegerea între aprovizionarea directă de la producător și 

indirectă prin intermediari; 

 alegerea între aprovizionarea pe bază de contract sau pe bază de 

comandă; 

 alegerea formulei de cumpărare, aceasta fiind fie individual, fie 

în comun. 

Stabilirea formei de realizare a procesului de aprovizionare consti-

tuie una din principalele decizii manageriale din cadrul logisticii apro-

vizonării [3]. De aceea necesită o atenție sporită din partea angajaților. 

Logistica este acel domeniu care se află într-o permanentă evoluție, 

suferă numeroase schimbări și se adaptează la caracteristicile mediului 

economic existent pe piață. Astfel, logistica trece de la o activitate 

operațională la una tactică și strategică, care a dus la formarea concep-

tului de „lanț logistic” (Fig.). 

 
Fig. Lanț de aprovizionare 

Sursa: Elaborat de autor. 

 

Dezvoltarea companiei ,,PETROM-MOLDOVA” SRL și nivelul 

acesteia, de asemenea și utilizarea resurselor atât economice, cât și 

financiare de care dispune, implică calcularea și măsurarea rezultatelor 

activității. Aceasta poate fi realizată prin intermediul multor concepte, 

instrumente și tehnici care asigură o analiză amplă asupra informații-
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lor interne și externe, pentru a formula unele aprecieri veridice referi-

toare la situația actuală a agentului economic studiat, la nivelul și cali-

tatea performanțelor acestuia, a gradului de risc pe piața concurențială 

care este într-o permanentă dinamică cu o multitudine de schimbări. 

Analiza financiară are drept scop identificarea activității nesatisfă-

cătoare a companiei și stabilește măsurile care vor influența rezultatele 

pentru perioade viitoare. Datorită cunoașterii în permanență a eficien-

ței utilizării celor trei tipuri de resurse: umane, materiale și financiare, 

se realizează concluzii privind activitatea întreprinderii, a rezultatelor 

interne și, nu în ultimul rând, a cauzelor care le-au generat. 

Aprovizionarea are un loc central în activitatea oricărei întreprin-

deri, deoarece face posibilă mișcarea fizică a unităților necesare. Și la 

compania Petrom aprovizionarea eficientă este esențială pentru a avea 

loc activitatea de comercializare cu amănuntul atât a carburanților, cât 

și a produselor alimentare disponibile în market.  

Pentru benzinării, aprovizionarea este diferită de la un produs la 

altul, deoarece fac parte din categorii multiple, care necesită 

elaborarea unor grafice unice. 

Pentru carburanți, este folosit un sistem de calcul, care oferă o 

informație aproximativă despre necesitatea următoarei aprovizionări 

luând în calcul cifrele anterioare. În fiecare zi se realizează rapoarte de 

către operatori în care sunt stipulate volumele vândute de fiecare tip de 

combustibil și cantitatea rămasă în rezervoare. Totodată, se fac 

periodic și măsurări de către șeful de stație, cu ajutorul unor 

instrumente speciale, pentru a verifica dacă rezervoarele nu au 

deficiențe tehnice și nu se scurge combustibilul în pământ. 

La fel se face și în cazul gazului lichefiat, doar că cantitatea 

acestuia poate fi controlată datorită indicatorilor pe care îi are cisterna.  

În fiecare dimineață, șeful de stație verifică rapoartele realizate de 

către operatori și ia decizie referitor la când va avea loc aprovizionarea 

următoare. Dacă stocul este la minim, atunci comanda este transmisă 

către oficiul central din Chișinău, iar apoi către compania-mamă din 

România. 

Rupturile de stoc ale carburanților trebuie evitate la maxim, 

deoarece sunt produsele de bază, care în cazul când consumatorul nu 
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le poate procura, scade considerabil imaginea pe piață, iar clienții vor 

apela la concurenții care se află în apropiere. 

Pentru ca aprovizionarea să fie cât mai eficientă, compania se 

axează pe informarea personalului și motivarea acestuia, deoarece 

totul începe de la activitatea corectă a acestora și dorința de a lucra 

pentru a atinge scopurile comune.  

De aceea angajații sunt mereu motivați parțial financiar, datorită 

salariilor și bonusurilor lunare primite, dar și moral, prin intermediul 

laudelor și a comportamentului prietenos din partea celor care dețin 

posturi mai mari în cadrul companiei. Astfel se formează o echipă 

sudată și productivă, care este gata să își asume responsabilități și să 

ofere o productivitate maximă. 

De asemenea, ei au o satisfacție la locul de muncă, datorită căreia 

fluctuația personalului este la un nivel foarte scăzut, iar talentele 

rămân în companie. 

Concluzii. În urma analizei metodelor de optimizare, am realizat 

că formarea unui lanț de aprovizonare este o activitate foarte 

complexă care durează în timp, deoarece el necesită mereu reînnoiri și 

adaptări la situația actuală. Pentru ca lanțul să fie unul eficient și să 

aducă profit companiei, este necesară o analiză minuțioasă a tuturor 

aspectelor descrise anterior. Am observat că lanțul logistic din cadrul 

companiei Petrom este foarte bine organizat. Aceasta se datorează 

departamentului de logistică de care dispune firma, format din angajați 

calificați și care doresc să activeze în acest domeniu. 

Referințe: 
1. BULAT, V. Logistica: Note de curs. Chișinău: CEP USM, 2019. 

2. TANASESCU, D. Marketingul serviciilor. București: Bibliotheca, 2015. 

3. PISTOL, Gh. Logistica mărfurilor: Note de curs. București: Ed. Fund. 

România de Mâine, 2017. 
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POLITICA FISCALĂ ȘI SPECIFICUL EI  

ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Olimpia NEGRU, masterandă 

CZU: 336.02(478) olimpianegru20@gmail.com  

 
The research is dedicated to analyze the methods of assessing and sizing 

budget revenue. The study will help to deepen the knowledge about fiscal 

policy, which can act in such a way as to protect or encourage certain 

economic branches. Fiscal policy is strongly interfering with sectoral 

policies (industry, agriculture, trade, etc.), monetary, social, and policy-

making strategies. The recommendations formulated by the author can be 

used by public institutions of the Republic of Moldova, which are responsible 

for ensuring the sustainable and harmonious development of our country. 

 

Istoria dezvoltării economiei mondiale a demonstrat că procesul 

economic al unei ţări depinde, înainte de toate, de gradul de 

mobilizare şi folosire tot mai intensă a resurselor proprii (umane, 

materiale şi financiare). Ca urmare, progresul economic general al 

omenirii este rezultatul progresului economic al fiecărei ţări în parte, 

unde se dezvoltă procesele economice bazate pe relaţiile activităţii de 

antreprenoriat. Economia naţională a Republicii Moldova se prezintă 

ca o structură ramificată, care are la bază subiecţi economici – forţe 

motrice de realizare a bunăstării sociale. Pentru menţinerea unei 

economii echilibrate, este necesar de asigurat condiţii propice pentru 

creştere economică stabilă şi de lungă durată. Printre multiplele 

instrumente şi pârghii de influenţă a menţinerii echilibrului economic 

se numără şi cele financiare, în special: fiscale şi impozitare.  

Necesitatea impozitelor şi taxelor este determinată de existenţa 

statului, care are de îndeplinit sarcini şi funcţii importante: organizarea 

şi conducerea activităţii social-economice, dezvoltarea forţelor de 

producţie, a învăţământului, culturii, asigurarea asistenţei sociale etc. 

Pentru ca statul să-şi îndeplinească funcţiile, la dispoziţia lui trebuie să 

fie puse o parte din veniturile obţinute în urma activităţilor de antrep-

renoriat, prin intermediul impozitelor şi taxelor. Pentru înfăptuirea 

obiectivelor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării, este 
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necesar ca bugetul statului să fie alimentat sistematic cu venituri 

corespunzătoare. Dezvoltarea economiei naţionale, întărirea gestiunii 

economico-financiare, creşterea productivităţii muncii şi reducerea 

costurilor de producţie sunt influenţate nemijlocit de impozite şi taxe. 

În funcţionarea balansată a tuturor componentelor economiei naţio-

nale, statul, prin pârghiile sale, trebuie să promoveze o politică fiscală 

activă şi selectivă. Principalele obiective ale politicii fiscale constau în 

dezvoltarea economică şi consolidarea creșterii economice.  

Aşadar, prin intermediul politicii fiscale se poate acționa în sensul 

protejării sau încurajării anumitor ramuri economice, astfel interven-

ționalismul fiscal poate viza obiective diferite, cum ar fi: 

 Stimularea agenților economici spre realizarea de investiții în 

anumite domenii. 

 Creșterea calității și competitivității produselor. 

 Stimularea exportului. 

 Protejarea mediului înconjurător. 

Impozitele formează componenta principală a veniturilor bugetare. 

Acestea reprezintă o formă de prelevare a unei părți din venitul sau 

averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului, în vederea 

acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obli-

gatoriu, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie directă din partea 

statului. Impozitele influențează toate sferele vieții: economică, politi-

că și socială. De aceea, la proiectarea politicii fiscale, apar contradicții 

și dispute aprinse. Rolul economic şi social al impozitului: 

 Asigurarea statului cu resurse financiare pentru îndeplinirea 

funcţiilor sale. 

 Distribuirea uniformă a sumelor provenite din impozite între ve-

rigile sistemului bugetar. 

 Uniformizarea nivelului de dezvoltare a diferitelor regiuni ale ţării. 

 Stimularea dezvoltării sferei micului business. 

 Reglarea operaţiunilor de import-export. 

 Stoparea inflaţiei şi creşterii preţurilor. 

 Nivelarea diferenţierii veniturilor diferitelor pături sociale. 

 Contribuţia la crearea noilor locuri de muncă.  
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Scopul principal al implementării politicii fiscale este realizarea 
unui raport optim între funcția stimulativă și cea fiscală ale impozi-
telor. În acest scop, se realizează reforme fiscale, care sunt menite să 
asigure o repartizare echitabilă a poverii fiscale, stabilirea ratelor 
optime de impozitare, simplificarea sistemului fiscal etc. În același 
timp, procedura de administrare a impozitelor trebuie să reducă nive-
lul costurilor de aplicare a legislației fiscale atât pentru stat, cât și 
pentru contribuabili. 

În consecinţă, funcţionarea impozitului presupune existenţa unor 
structuri adecvate ale sistemului fiscal, caracterizate printr-un ansam-
blu de instrumente fiscale şi printr-un ansamblu de instituţii centrale şi 
teritoriale, cu competenţe generale şi speciale, prin care se aplică poli-
tica fiscală şi se gestionează relaţiile fiscale. 

Pe lângă măsurile prevăzute în CBTM și în Strategia de consoli-
dare a gestiunii finanţelor publice, este necesară realizarea urmă-
toarelor obiective: 

a) stabilirea unui nivel minim obligatoriu al cheltuielilor curente, 
determinând mărimea abaterilor cu specificarea condiţiilor de depășire 
a limitelor; 

b) elaborarea etapelor și numirea responsabililor în realizarea re-
formei structurale a sistemului bugetar, evitându-se dublarea sau sup-
rapunerea acestora; 

c) elaborarea unui plan naţional de echilibrare verticală a siste-
mului bugetar prin revizuirea mecanismului transferurilor; 

d) realizarea potenţialului economico-productiv, racordat la o reţea 
de căi și alte facilităţi slab dezvoltate pe care numai statul le poate 
finanţa; 

e) efectuarea unor lucrări publice importante, începute și nefinali-
zate, cu repercusiuni benefice asupra viitorului ţării (dezvoltarea in-
frastructurii, creșterea gradului de ocupare a forţei de muncă) și 
finanţarea lor prin intermediul unor programe evaluate după criterii de 
eficienţă; 

f) crearea premiselor pentru un sector privat în structurare care ne-
cesită un mecanism de stimulare clar și stabil. 

Una din direcţiile principale ale politicii fiscale în Republica 

Moldova este crearea unui astfel de sistem de impozitare, care ar 
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contribui la redistribuirea echitabilă a poverii fiscale între diferite 

pături ale populaţiei şi ar stimula atragerea investiţiilor interne şi 

externe în sectorul real al economiei. Pentru atingerea acestor scopuri, 

considerăm oportună creşterea rolului stimulator al impozitelor în 

reglarea proceselor social-economice prin intermediul: majorării 

progresivităţii impozitului pe venitul persoanelor fizice; utilizării 

active a creditului fiscal, ca o pârghie eficientă şi pe larg utilizată în 

practicile statelor dezvoltate în cadrul politicilor investiţionale, 

inovaţionale şi regionale; diminuării cotelor impozitului pe venitul 

persoanelor juridice etc. 

Neajunsurile esenţiale ale sistemului de impozitare din Republica 

Moldova – sunt multiple modificări, operate în legislaţia fiscală, ceea 

ce împiedică procesul de planificare şi prognozare a activităţilor 

antreprenoriale şi, implicit, reţine atragerea investiţiilor străine în 

economia ţării, precum şi creează problema nesiguranţei în 

longevitatea funcţionării înlesnirilor fiscale acordate. 

Drept urmare, implementarea în politica fiscală actuală a 

Republicii Moldova a pârghiilor menţionate ar permite legalizarea 

veniturilor populaţiei, a pieței serviciilor prestate şi, implicit, ar 

contribui la crearea unui efect economico-social pozitiv. Sistemul 

fiscal constituie unul dintre cele mai importante elemente ale relaţiilor 

economice de piaţă și de eficacitatea lui depinde, în mare măsură, 

succesul reformelor economice ulterioare ce vor determina gradul de 

dezvoltare economică a țării. 
Recomandat 

Galina ULIAN, dr. hab., prof. univ. 
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SPECIFICUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE  

A MANAGEMENTULUI RISCURILOR  

ANTREPRENORIALE ÎN AFACERILE STARTUP 

 

Anatol IVANOV, masterand 

CZU: 005.334:334.72 ivanoff.anatolii@gmail.com 
The research is dedicated to the study of the economic development of the 

startup, by increasing the development potential of new renewable energy 

sources. The purpose of this paper is to identify, classify and manage risks in 

startup businesses, identify sources of funding and key factors for the 

successful development of the startup. The conclusion drawn imposes the 

study of the global energy situation and the implementation of possible viable 

solutions for the energy domain, based on renewable energy. 

 

Obiectivul oricărui startup este creșterea rapidă și captarea pieței 

printr-o nouă propunere, care este trăsătura sa distinctivă. De regulă, o 

nouă propunere, ar trebui să se bazeze întotdeauna pe noile tehnologii, 

care în fiecare an simplifică din ce în ce mai mult toate procesele de 

afaceri, îmbunătăţind calitatea vieţii prin crearea şi implementarea de 

noi procedee şi tehnologii. 

Tema dezvoltării energiei regenerabile, ce ar diminua resursele 

energetice tradiţionale, a volatilităţii ridicate a preţurilor acestora, 

precum şi cea a securităţii energetice, sunt subiecte importante aflate 

pe agenda tuturor actorilor scenei mondiale. 

Spectrul epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor 

fosili, respectiv petrolul, cărbunii şi gazele naturale, care se găsesc în 

cantităţi limitate, au îndreptat atenţia societăţii moderne spre crearea 

de noi surse energetice, prin crearea şi implementarea de noi procedee 

şi tehnologii mai eficiente şi performante. 

Dezvoltarea de către startup-uri a procedeelor şi proceselor de 

producere sau captare ale noilor tipuri de energie alternativă, cu 

costurile ridicate ale investiţiilor şi randamentele reduse ale proceselor 

de conversie au făcut ca resursele regenerabile de energie să reprezinte 

o mică parte din necesităţile la scară planetară.  

Gradul ridicat de risc al implementării unui proiect de startup este 

confirmat de datele din „Raportul genomului de startup” [1], publicat 
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pe baza rezultatelor unui studiu de peste 3.200 de startup-uri. Potrivit 

studiului, mai mult de 90% dintre startup-uri încetează să mai existe și 

motivul este mai degrabă autodistrugerea decât competiția acerbă. 

Statisticile privind „mortalitatea” startup-urilor sunt confirmate și de 

datele studiului CB Insights [2], care a publicat 20 de motive cele mai 

frecvente ale eșecului startup-urilor, prezentate în Figură, care arată că 

cea mai frecventă cauză a eșecului nu este lipsa de fonduri, ci crearea 

unei soluții la o problemă inexistentă. Acest lucru se întâmplă de 

obicei atunci când fondatorul are o idee despre cum să rezolve o 

problemă și, în loc să afle dacă publicul țintă are de fapt o astfel de 

problemă, începe imediat să creeze un produs care să rezolve această 

problemă. 

 
Fig. 1. Cauzele încetării existenței startup-ur-ilor 

 

Construirea unui startup este o sarcină complexă, plină de incertitu-

dini. Prin urmare, atunci când startup-urile implementează principiile 

lean în practică, ele își reduc riscurile și își cresc șansele de supra-

viețuire. Deși gestionarea riscurilor pentru companii este un subiect, 

care a fost tratat pe scară largă în literatura de specialitate, mana-
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gementul riscurilor pentru companiile nou-înființate este un subiect 

destul de recent care trebuie analizat în continuare. 

Lean are practic șapte principii. Acestea sunt: optimizarea în an-

samblu; eliminarea deșeurilor; asigurarea calităţii înalte; învăţarea 

continuă; rapiditatea; implicarea tuturor resurse și continuarea per-

fecționării [3]. 

Rezultatele economice şi resursele oricărui startup, la fel ca şi 

rezultatele economice şi resursele oricărui business, nu se află în 

interiorul afacerilor, dar în afara hotarelor lui. În interior sunt doar 

cheltuieli, iar piaţa de desfacere şi venitul se află în exterior. Practic, 

toate startup-urile se confruntă cu un şir de incertitudini, riscuri, 

probleme şi dificultăţi. Dacă problema nu a fost anticipată, pentru 

soluţionarea ei, în primul rând, urmează să răspundem la următoarele 

întrebări: Care este problema (concret)? Care este cauza ei 

(condiţiile aflate la rădăcina problemei)? Care sunt soluţiile posibile 

ale problemei? Care este cea mai bună soluţie? [4].  

Înlăturând problemele, în cel mai bun caz putem miza pe 

recuperarea obişnuitului. Pentru a asigura rezultate reale, strategia 

sturtup-ului urmează să fie focusată spre atingerea rezultatelor 

profitând de oportunităţi, dar nu din contul hotărârii problemelor [5].  

Mediul de afaceri modern se schimbă prea repede, în timp ce riscu-

rile interne cedează din ce în ce mai mult riscurilor externe din punctul 

de vedere al importanței – riscuri la nivel global. Doar pandemia de 

COVID-19 a afectat considerabil tot globul pământesc, având un 

impact asupra majorităţii aspectelor vieții sociale și economice.  

În afaceri un anumit risc este inevitabil. Pentru a avea succes, 

antreprenorii trebuie să învețe să accepte acele riscuri care sunt 

inevitabile și să le atenueze pe cele care pot fi gestionate. Cele mai 

bune măsuri de protecție împotriva riscului sunt o echipă de bază 

bună, un guvern prietenos pentru afaceri, canale de marketing 

diversificate și un management financiar prudent.  

Atât R.Moldova cât şi UE, mai sunt foarte dependente de 

combustibilii fosili, o mare parte a acestora fiind importată. Dar nu 

trebuie să uităm că totul ce există, cu timpul se învecheşte. Este 

necesar să investigăm direcţii noi de dezvoltare, să schimbăm modul 
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de gândire, comportamentul, atitudinea și așteptările, precum şi 

produsele, pieţele şi canalele de desfacere în aşa mod, ca ele să 

corespundă noilor realităţi. Din acest motiv, există un potenţial şi un 

interes considerabil pentru energia regenerabilă. 

Pentru dezvoltarea cu succes a unui startup, ar fi bine ca manage-

mentul startup-ului să ţină cont de principiul „O idee bună astăzi este 

aproape întotdeauna mai bine decât o idee mai bună mâine” [6]. 

Anume aşa a procedat startup-ul ZeroAvia, fondat în anul 2018, care 

deja în 2020 a confecţionat primul avion cu 6 locuri cu motor pe bază 

de hidrogen şi în prezent lucrează asupra confecţionării unui asemenea 

avion, deja cu 50 de locuri. Un proiect analogic desfăşoară şi compa-

nia europeană Airbus, una dintre cele mai mari din lume companii 

producătoare de avioane, însă din motivul că s-a axat pe ideea confec-

ţionării unui avion cu motor pe bază de hidrogen cu dimensiuni mai 

mari (70 de locuri), până prezent nu au reuşit să-şi atingă obiectivul.  

Este esențial ca startup-ul să-și concentreze eforturile spre ceea ce 

este cu adevărat important, și nu să-și disperseze resursele în zone ne-

relevante pentru obiectivele sale. De regulă, resursele existente se re-

partizează greşit. Aproximativ 20% din activităţile desfăşurate răs-

pund pentru 90% din rezultate, iar celelalte 80% – doar pentru 10% 

din rezultate (principiul Pareto). Spre exemplu, câţiva mari 

consumatori pot asigura cea mai mare parte a comenzilor. La fel se 

întâmplă şi în domeniul producerii sau inovaţiei. Doar o imagine de 

ansamblu poate oferi cunoștințe și înțelegeri reale [7]. 

În consecință, pentru funcționarea eficientă a unui startup, inclusiv 

în domeniul dezvoltării surselor de energie regenerabilă, este necesar 

ca procesul de gestionare a riscurilor să fie regulat. Acest lucru va 

permite startup-ului să ia în considerare posibilele riscuri, impactul 

acestora asupra afacerilor, să permită calcularea daunelor cauzate de 

producerea lor și, în timp, să găsească modalități de neutralizare sau 

minimizare a riscurilor. Reacția oportună a antreprenorilor la 

posibilele riscuri va contribui la creșterea eficienței economice a 

întreprinderii și competitivităţii acesteia. 

Referinţe: 
1. MARMER, M. et al. Startup genome report extra: Premature scaling, 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

174 

2011. http://interactivelab.org/Startup_Genome_Report_Extra_Prematu-

re_Scaling_vers.pdf 

2. CB Insights. The Top 20 Reasons Startups Fail. 2014. https://www.cbin-

sights.com/research-reports/The-20-Reasons-Startups-Fail.pdf. 

3. POPPENDIECK, Mary and CUSUMANO, Michael A. Lean software 

development: A tutorial. In: IEEE software, 29, no. 5 (2012), pp. 26-32. 

4. DALE, Carnegie. How to stop worrying and start living, 2004. 

5. DRUCKER, Peter F. Managing for Results, 2008. 

6. BECKWITH, Harry. Selling the Invisible. A Field Guide to Modern Mar-

keting, 2004.  

7. DRUCKER, Peter F. Managing for Results, 2008. 

Recomandat 

Nicolae VEREJAN, dr., conf. univ. 

  



ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 175   

MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI  

DE PLANIFICARE ÎN CADRUL AFACERII 
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Business planning plays the role of a managerial function and the role of 

a tool for running the business by providing the possibility to manage and 

control a set of business elements such as business resources and the 

outcome of the business activities.  

The research problem of the topic consists in analysing and identifying 

the methods through which the effectiveness of the business planning process 

can be increased, given that the planning function is one of the most vital 

functions for running a business.  

The planning function carried out within the Î.I. "DANCU TATIANA" 

aims as an objective to establish a level of specialization and subsequently 

achieve this level of specialization, which requires the adoption and imp-

lementation of a strategy. Methods to streamline business planning should be 

approached as managerial as well as innovative tools. This will ensure that 

information on the company's situation is kept up to date, which will make it 

more adaptable to changes in its external and internal environment.  

 

Arena activităților antreprenoriale s-a extins în ultimii ani conside-

rabil, iar odată cu acest lucru, s-a extins și multitudinea de instrumente 
pe care le poate prelua și atribui un antreprenor în afacerea sa. Diversi-

tatea elementelor afacerii impune sistematizarea lor și efectuarea unui 
management al acestora eficient. Acest lucru presupune că o afacere 

necesită a fi planificată pentru a putea fi ținută sub control. Drept ur-

mare, afacerea a devenit nu doar o activitate cu caracter economic care 
poate fi desfășurată prin metode simplificate, dar este un set de funcții 

și de resurse luate sub control prin aplicarea anumitor instrumente. 
Planificarea afacerii îndeplinește rolul de funcție managerială și rolul 

unui instrument de derulare a afacerii prin oferirea posibilității de a 
gestiona și a controla un set de elemente ale afacerii. 

Problema de cercetare a temei constă în analiza și identificarea 

metodelor prin intermediul cărora se poate asigura sporirea eficinței 

procesului planificării afacerii, în condițiile în care funcția de 

mailto:adapetreanu@gmail.com
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planificare reprezintă una dintre cele mai vitale funcții pentru 

derularea afacerii. Motivul pentru care firmele ce își formează și 

implementează un sistem de planificare au un succes financiar mai 

mare și stabil este că procesul de planificare a afacerii se află în 

strânsă legătura cu rezultatele pe care le obține întreprinderea. Acest 

lucru se explică prin faptul că planificarea afacerilor definește în mod 

concret și anticipat obiectivele firmei.  

Planificarea poate fi privită prin perspectiva: 

 funcției manageriale – care permite conceperea și desfășura-

rea activității de bază a întreprinderii, dar și urmărirea anticipată și 

ulterioară a fluctuațiilor și modificiărilor din interiorul procesului de 

derulare a activității economice;  

 principalului instrument managerial utilizat de antreprenor 

sau manager, aplicat cu scopul de a ține control asupra situațiilor de 

criză prin intermediul anticipării fluctuațiilor și schimbărilor din 

mediul intern, dar și din mediul extern al afacerii.  

Funcția de planificare desfășurată în cadrul Î.I. „DANCU TATIA-

NA” urmărește în calitate de obiectiv stabilirea unui nivel de speciali-

zare și ulterior atingerea acestui nivel de specilizare, fapt care necesită 

adoptarea și implementarea unei strategii. Întreprinderea analizată a op-

tat pentru strategia diversificării care presupune extinderea sortiment-

ului de produse, considerând obiectivul pe care și l-a propus întrep-

rinderea de a satisfice exigențele și necesitățile unui număr cât mai mare 

de consumatori. Strategia diversificării a determinat ca conducerea 

întreprinderii să își concentreze resursele disponibile într-un domeniu de 

activitate ușor de dominat. Această strategie este caracteristică 

întreprinderilor care, aflate în etapa de demarare a activităţii, precum 

este Î.I. „DANCU TATIANA”, tind să diversifice gama sortimentală, 

nu și activitățile economice desfășurate în cadrul întreprinderii.  

Importanța planificării activității Î.I. „DANCU TATIANA” 

poate fi dedusă din faptul că anume funcția de planificare asigură dis-

ponibilitatea posibilităților de majorare a competitivității produselor și 

activității firmei. Abordarea simplificată a managementului organiza-

ției și a funcțiilor acestuia stimulează reducerea gradului de implicarea  

secțiilor și a posturilor operaționale în efectuarea și executarea 
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obiectivelor și sarcinilor propuse de secțiile manageriale. Această 

situație presupune că resursele disponibile întreprinderii sunt utilizate 

fără să se atingă obiectivele propuse sau acestea sunt atinse parțial, 

deși scopul primordial al firmei face referire la atingerea maximă a 

obiectivelor propuse prin utilizarea minimală a resurselor. 
Analiza SWOT efectuată reprezintă un instrument managerial, care 

face parte din managementul afacerii și din planul strategic propus firmei 
de către acesta, relatând cele mai importante aspecte care vizează 
compania. Pentru a pune în valoare punctele forte ale sale și a facilita în 
mod maximal oportunitățile pieței de activitate identificate, întreprinderea 
trebuie să ia în calcul și punctele sale slabe, pentru a le diminua, fapt ce 
va permite anticiparea, monitorizarea și evitarea riscurilor pieței 
identificate în urma analizei întreprinderii. Din motivul că analiza SWOT 
transpune o imagine integrală cu privire la aspectele pozitive și negative 
alte întreprinderii, planificarea informațională și planificarea strategică 
pot fi considerate pe drept mecanisme de dezvoltare a afacerii eficiente și 
disponibile managementului întreprinderii. Efectuarea analizei situației de 
criză, potențialului financiar și celui tehnico-economic necesită utilizarea 
informațiilor cu privire la rezultatele finale înregistrate de activitatea fir-
mei. În acest sens, se poate de menționat că Î.I. „DANCU TATIANA” a 
efectuat colectarea, sistematizarea și validarea datelor cu caracter contabil 
prin elaborarea bilanțului contabil. Planificarea metodologică permite 
modelarea și controlul asupra fluxurilor de informații, ceea ce aduce 
contribuție firmei în activitatea de revizuire a planurilor de activitate și 
întocmirea celor noi. 

Printre cele mai principale concluzii ale lucrării efectuate și dedu-
se în urma cercetării subiectului ales, se află: 

1. Planificarea poate fi realizată într-un orizont anumit de timp și 
să includă o perspectivă de durată diferită, iar în acest context se 
disting două categorii esențiale de planificare: planificarea strategică 
și planificarea curentă.  

2. Metodele de eficientizare a planificării afacerii trebuie abordate 

ca fiind instrumente de ordin managerial, dar și inovațional. Astfel, se 

va asigura actualizarea informației cu privire la situația întreprinderii, 

ceea ce va permite majorarea gradului de adaptare al companiei la 

modificările mediului extern și intern al acesteia. 
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3. Au fost propuse soluții în vederea eficientizării activităților 
întreprinderii tangibile cu funcția de planificare. Abordarea Sistema-
tică și integrală a funcțiilor manageriale prin prisma funcției de 
planificare va permite din start sporirea eficienței planificării afacerii. 

Problema planificării eficiente a afacerii este proprie, în special, 
întreprinderilor care activează pe piața în curs de dezvoltare. Afacerile 
autohtone argumentează atitudinea neglijentă față de planificarea afa-
cerii prin faptul că ramura economică de pe piața pe care activează 
deține un caracter instabil și ca o consecință gradul de efectuare a 
prognozelor preventive este unul redus. Totuși, teoriile privind mana-
gementul firmei menționează că anume în condițiile de fluctuație a 
pieței și de intensificare a concurenței, rolul planificării se intensifică 
și se cere asigurarea planificării interne, dar și stabilirea strategiilor de 
piață în vederea monitorizării mediului extern. 
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MANAGEMENTUL SORTIMENTULUI DE PRODUCȚIE 
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The right product assortment management is key in creating a customer 

experience that builds loyalty. Remove the guesswork and drive higher sales 

and margins across all channels with localized customer insights. Assortment 

management combines in-depth analytics, consumer purchase preferences, 

assortment lifecycle planning, and sizing and pre-pack optimization into a 

simplified workflow. 

 

Conceptul de „produs” este unul complex multidimensional, inclu-

zând o combinație de multe proprietăți, printre care principalele sunt 

proprietățile consumatorilor, adică capacitatea unui produs de a satis-

face nevoile proprietarului său. Cu toate acestea, de subliniat faptul că 

nu contează atât de mult rolul produsului în schimbul său pe bani, cât 

contează capacitatea de a-l folosi, de a-l consuma: „un produs este 

un mijloc prin care poate fi satisfăcută o anumită nevoie”, sau „un 

produs este un set de proprietăți utile ale unui lucru”. 

Politica de produs este o caracteristică a mixului de marketing al 

întreprinderii, sarcina de bază a acesteia fiind studierea structurii și 

evoluției gamei de bunuri a întreprinderii [1, p. 256]. Pentru a lua în 

considerare conceptul de „sortiment de produse”, este necesară evi-

dențierea conceptului de produs și a proprietăților sale ca o compo-

nentă importantă. Conform DEX un produs reprezintă un bun material 

rezultat dintr-un proces de muncă; totalitatea obiectelor sau a 

bunurilor obținute în procesul de producție; bun, produs [2, p. 835]. 

Gama de produse caracterizează compoziția naturală a bunului du-

pă tip, grad, mărime, marcă, articol [3, p. 56]. Profesorul Kotler de-

finește sortimentul de produse ca ansamblul articolelor și al liniilor de 

produse pe care un comerciant le oferă spre vânzare cumpărătorilor.  

Ciclul de viață (CV) reprezintă perioada de timp în care produ-

sul/marca de produs se află pe piață începând cu introducerea și sfâr-

șind cu retragerea (aceste două faze pot fi identificate cu ușurință). 

Curba CVP definește un produs în funcție de vârsta comercială (criti-
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cile susțin identificarea sa arbitrară), împărțită în mai multe etape/faze 

[3, p. 51]: 

1. faza de cercetare-inovare; 

2. lansare/introducere pe piață; 

3. creștere; 

4. maturitate; 

5. saturație; 

6. declin și dispariție de pe piață. 

Pentru ca produsul nou să aibă succes pe piaţă, el trebuie să 

posede parametrii doriţi de consumatori, să fie unic, iar consumatorii 

trebuie să aibă informaţii despre caracteristicile acestui produs. 

Procesul de înnoire cuprinde două aspecte: inovaţia de produs şi 

inovaţia de proces. Ambele aceste aspecte cunosc diferite forme şi 

tipuri de inovaţie: 

 
Fig. 1. Formele şi tipurile de inovaţie a unui produs  

şi a sferei de producţie a întreprinderii 

Sursa: Elaborat de autor. 
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Întreprinderea „Extramobile” S.R.L. (Art-salon Moldeco) a fost 
înfiinţată în anul 2002, fiind o companie privată specializată în dome-
niul serviciilor de înrămare a operelor de artă plastică și producția mo-
bilierului. Asortimentul poate satisface cele mai rafinate gusturi, 
încadrând perfect o lucrare originală de mare valoare sau o reprodu-
cere după capodoperele lumii. 

Activitatea operaţională a „Extramobile” S.R.L. este multilateral 
diversificată şi cuprinde două direcţii componente: producerea și co-
mercializarea mărfurilor. În componenţa tipurilor de activitate opera-
ţională ca genul principal clar se evidenţiază producerea, cota căreia 
este predominantă şi crescătoare. 

 Obiectivul proiectului este crearea gamei de produse proprii 
pentru întreprinderea „Extramobile” S.R.L., un nou produs – cutie 
decorativă. 

Сutia decorativă reprezintă o cutie cu capac, de obicei, dar nu 
întotdeauna, sub forma unui paralelipiped folosit pentru a stoca obiec-
te de valoare, bani, titluri de valoare, bijuterii și alte obiecte mici. 
Lădițele au apărut în cele mai vechi timpuri și provin probabil 
din cufere pentru depozitarea hainelor. 

Cutia decorativă poate fi de diferite mărimi, culori, dimensiuni, cu 
elemente de decor, cu inserturi, cu mâner decorativ, cu sticlă antiref-
lectoare etc.  

Întreprinderea „Extramobile” S.R.L are o experiență îndelungată în 
domeniul serviciilor de înrămare a operelor de artă plastică.  

În urma analizei concurenților întreprinderii „Extramobile”, a fost 
depistat concurentul principal – Art.rame. Art.rame sunt specializați în 
înrămarea lucrărilor, pozelor. Sortimentul produselor Art.rame se 
limitează în profilurile din lemn, profiluri din plastic și oglinzi. În 
schimb, Moldeco încearcă să propună o gamă largă de obiecte de 
decor. Posibil calitatea ramelor oferite de către Art.rame și Moldeco 
este la fel, dar în schimb întreprinderea Moldeco este cunoscută de 
către clienți după capacitatea profesională de a consulta și a oferi 
servicii calitative. 

 Tehnici de promovare a vânzărilor produsului nou 

Oferta specială, frecvent aplicată de către comercianţi, acordă o 

reducere temporară a preţului produsului, fără a se preciza nivelul 
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reducerii (procentual sau în valoare absolută). Pentru a capta atenţia 

clienților, utilizatorul acestei tehnici va indica pe ambalajul produsului 

sau pe raft în dreptul produsului „ofertă specială”. Ca exemplu: ofertă 

specială la comanda de cutie decorativă unicată, reducerea prețului 

pentru m.l la profilurile din lemn și plastic. 

Oferta gratuită este o tehnică similară cu reducerea imediată, 

deosebirea fiind aceea că micșorarea preţului apare ca o gratuitate. 

Acest avantaj oferit consumatorului este semnalat pe ambalajul produ-

sului. Exemplu: Oferirea gratuită a unei perechi de cercei SOLO la 

alegere, la comanda unei cutii decorative personalizate. 

Concursurile şi jocurile promoţionale reprezintă o tehnică de 

promovare a produsului nou, care oferă clienților şansa de a beneficia 

de avantaje (de genul călătoriilor, apartamentelor, autoturismelor, 

aparatelor electrocasnice, cadourilor etc.) legate de achiziţionarea unui 

produs care face obiectul promoţiei. 

Prin politica de promovare a cutiei decorative, întreprinderea 

„Extramobile” S.R.L. urmăreşte, pe lângă obţinerea profitului, conso-

lidarea poziţiei în cadrul segmentului de consumatori; sporirea 

gradului de răspândire pe piaţă a produsului prin atragerea de noi seg-

mente de consumatori (şi din alte categorii sociale, nu numai a celor 

cu venituri mari); diferenţierea faţă de produsele similare sau apropia-

te ale altor producători; cât şi o mai bună poziţionare în cadrul gamei 

din care face parte cutia decorativă şi creşterea cotei sale de piaţă. 

Referitor la operaţionalizarea campaniei de promovare pentru Mol-

deco, trebuie spus că mixul promoţional utilizat va reflecta obiectivele 

urmărite în cadrul campaniei: 

SURSA (cine?) – Moldeco. 

MESAJUL (ce?) – Cele mai bune rame și cadouri unicate în formă 

de cutii personalizate. 

PUBLICUL (cui?) – consumatorul final cu venituri medii (şi nu 

numai). 

CALEA (cum?) – reclamă publicitară, promovarea vânzărilor 

(pliante în supermarketuri, poziţionare produs, discount, oferte etc.). 

EFECTUL (ce efect?) – creşterea loialităţii faţă de produsele 

Moldeco, atragerea de noi consumatori şi creşterea vânzărilor în 
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perioada promoţiei cu cel puţin 20% faţă de media lunară a vânzărilor 

de cutii decorative personalizate. 

Referințe: 
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This article reflects the accounting and stock management control. These 

are determined from the analysis of primary documents and information 

obtained from the investigated entity. The author researched various informa-

tion on the general approaches to the notion of stocks, the methods of their 

recognition and evaluation, as well as the management control over them. 

 

Actualitatea temei investigate se explică prin faptul că stocurile 

reprezintă una din cele mai valoroase resurse de care dispune entitatea. 

De aceea, studierea principalelor trăsături ale evidenței, controlului și 

analizei operațiunilor cu stocurile duce la o mai bună utilizare 

rațională a acestora.  

Scopul lucrării constă în cercetarea teoretică și aplicativă a ciclului 

contabil al stocurilor, cu evidențierea celor mai bune practici, dar și a 

aspectelor problematice legate de recunoașterea, evaluarea, contabili-

zarea, precum și controlul de gestiune a stocurilor în conformitate cu 

practica contabilă existentă în domeniu.  

Stocurile, în literatura de specialitate, sunt tratate în sens general, 

ele reprezentând cantitatea de active materiale existente la un moment 

dat, într-o întreprindere. Din punct de vedere contabil, în sens restrâns, 

stocurile sunt definite ca fiind un ansamblu de materii prime, 

materiale etc. destinate producției, respectiv de semifabricate, produse 

finite, mărfuri etc. supuse vânzării. Componența, caracteristica, modul 

de evaluare și constatare a stocurilor sunt reglementate de prevederile 

actului normativ de bază SNC „Stocuri” [1, p.1]. 

În opinia autorului, stocurile reprezintă o rezervă de materiale des-

tinate să satisfacă cererea fie persoanelor fizice sau juridice, acestea 

identificându-se, după caz, fie unei clientele (stoc de produse finite, 

mărfuri), fie unui proces de fabricație (stocuri de materii prime sau de 

semifabricate), fie pentru întreținere (articole de consum curent, piese 

de schimb). 

mailto:mariana.haiducova@yahoo.com


ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 185   

Pentru ca stocurile să fie reflectate în contabilitate și raportare fi-

nanciară, este necesar ca acestea să fie constatate și evaluate. Modul 

general de evaluare a stocurilor entității este reglementat de actul 

normativ SNC „Stocuri”, în care distingem mai multe momente ale 

perioadei de gestiune în cadrul cărora sunt evaluate stocurile. În 

Figură sunt prezentate momentele de evaluare a stocurilor în cadrul 

entității investigate.  

 
Fig. Momentele de evaluare a stocurilor în cadrul entității 

 

În conformitate cu Politicile contabile ale entității, la ieșirea stocu-

rilor din patrimoniu se aplică mеtоdа de evaluare curentă – metoda 

costului mediu pоndеrаt. Totuși, în cadrul cercetării a fost 

identificată o eroare comisă în elaborarea Politicilor Contabile ale 

entității aferent evaluării curente a stocurilor, și anume, în pct.2.28 al 

acestui document se stipulează că „stocurile ieșite se evaluează prin 

metoda costului mediu ponderat după fiecare ieșire”. Autorul vine cu 

recomandarea de a modifica acest punct în redacția: „stocurile ieșite 

se evaluează prin metoda costului mediu ponderat după fiecare 

intrare a stocurilor”. 

Contabilitatea stocurilor entității investigate se organizează în 

cadrul unui sistem de conturi de clasa 2 „Active circulante”, grupa 21 

„Stocuri” care cuprinde următoarele conturi sintetice: „211 Mate-

riale”; „213 Obiecte de mică valoare și scurtă durată”; „214 Uzura 

obiectelor de mică valoare și scurtă durată”; „217 Mărfuri” [2]. 

Contabilizarea intrărilor de stocuri de materiale, mărfuri, precum și 

înregistrarea ieșirilor la entitate se efectuează în baza documentelor 

primare:  

 factură fiscală;  

 factură fiscală – nonlivrare; 

 bon de plată aferent procurării de 

materiale;  

 foi de parcurs; 

 declarații vamale de import; 

 dispoziție de încasare, alte 

documente.  
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Procesul de achiziționare a mărfurilor se desfășoară în baza cont-

ractelor de vânzare-cumpărare, ulterior stocurile de materiale și măr-

furi se înregistrează lа intrări în depozitul corespunzător. 

Pentru garantarea unei gestiuni eficiente a entității analizate, este 

necesară aplicarea unor metode moderne de gestiune și control al 

stocurilor, cum ar fi: mărimea optimă a comenzii (Economic Order 

Quantaty, EOQ); metoda Just-in-Time (JIT), sistemul de optimizare 

selectivă (metoda ABC) [3, p.236]. Spre regret, entitatea investigată 

nu aplică niciuna din metodele enumerate, respectiv entitatea riscă să 

gestioneze irațional și incorect stocurile de mărfuri, ceea ce ar putea 

duce fie la insuficiența lor, sau fie la excesul de stocuri. 

Deoarece entitatea investigată dispune de o cantitate mare de di-

verse tipuri de stocuri, se recomandă utilizarea metodei ABC ce cons-

tă în faptul că stocurile sunt împărțite în trei grupe: A, B, C, la baza 

cărora se află așa-numita „regulă 20/80”. În continuare, se va ilustra 

aplicarea metodei ABC în executarea controlului de gestiune a 

stocurilor.  

 Tabel 

Structura stocurilor de mărfuri ale entității prin metoda ABC 

Tipuri de 

mărfuri 

Costul de intrare al 

mărfurilor, lei 
Cota, % 

Cota cumulativă, 

% 
Categoria 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
201

9 

202

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marfă 1 19958,13 3489,83 0,73 0,10 94,08 99,92 B C 

Marfă 2 106432,89 217981,8 3,90 6,34 71,28 54,08 A A 

Marfă 3 11024,58 2672,86 0,40 0,08 99,41 100,00 C C 

Marfă 4 32930,2 34366,14 1,21 1,00 86,58 91,94 B B 

Marfă 5 17215,82 15503,43 0,63 0,45 96,12 98,55 C C 

Marfă 6 23454,16 10923,33 0,86 0,32 91,76 99,29 B C 

Marfă 7 683126,23 600437,86 25,03 17,47 25,03 17,47 A A 

Marfă 8 29679,95 26027,7 1,09 0,76 90,01 95,25 B C 

Marfă 9 14407,64 17028,27 0,53 0,50 96,64 98,10 C C 

Marfă 10 6980,7 21970,89 0,26 0,64 100,00 95,89 C C 

Marfă 11 119388,94 181169,51 4,38 5,27 63,45 59,36 A A 

Marfă 12 24342,66 66260,03 0,89 1,93 90,90 82,04 B B 

Marfă 13 13108,83 34373,63 0,48 1,00 98,13 90,94 C B 

Marfă 14 107284,79 86281,01 3,93 2,51 67,38 76,10 A A 

Marfă 15 19329,9 26121,09 0,71 0,76 94,79 94,49 B B 

Marfă 16 12141,85 52210,07 0,44 1,52 98,58 87,12 C B 

Marfă 17 65547,48 71441,45 2,40 2,08 76,70 78,18 A A 

Marfă 18 22418,11 7296,45 0,82 0,21 92,59 99,82 B C 
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Marfă 19 160636,99 163947,88 5,89 4,77 48,29 69,13 A A 

Marfă 20 147196,39 258867,94 5,39 7,53 53,68 34,74 A A 

Marfă 21 40224,12 64408,12 1,47 1,87 84,05 83,91 B B 

Marfă 22 36050,99 19602,71 1,32 0,57 85,38 97,08 B C 

Marfă 23 11584,75 27932,18 0,42 0,81 99,00 93,73 C B 

Marfă 24 185721,76 334656,62 6,81 9,74 42,40 27,20 A A 

Marfă 25 50262,88 172110,92 1,84 5,01 80,93 64,36 B A 

Marfă 26 82363,17 48639,38 3,02 1,42 74,30 88,54 A B 

TOTAL 2728713,8 3437266,09 100 100 x x x x 

Sursa: Elaborat de autor în baza fișei contului 217 „Mărfuri”. 

 

Astfel, ca urmare a analizei efectuate, s-a constatat că mărfurile 

incluse în categoria A sunt acelea care au cel mai mare cost în suma 

totală a stocurilor, așadar managerii entității trebuie să supună unui 

control mai riguros aceste mărfuri, găsind, totodată, soluții de reducere 

a costului de aprovizionare al lor. Mărfurile incluse în categoria B, 

precum și cele din categoria C necesită o atenție rezonabilă, deoarece 

în acestea sunt investite mai puține mijloace.  

În urma analizei modului de contabilizare și a controlului de gestiune 

asupra stocurilor, putem reflecta unele avantaje, precum că entitatea ține 

contabilitatea stocurilor în corespundere cu cerințele actelor normative și 

legislative în vigoare. Sistemul contabil al entității este automatizat, fiind 

utilizată programul „1C” ver.8.3, aceasta le permite o evidență mai strictă 

şi mai corectă a stocurilor cu evitarea posibilelor erori umane. 

Totuși, ca rezultat al cercetării realizate a fost stabilit un aspect 

negativ, care se referă la modul de efectuare a inventarierii. Se 

recomandă efectuarea inventarierii sistematice a stocurilor de mărfuri, 

iar la finele perioadei de gestiune să se efectueze o inventariere 

generală, astfel se va îmbunătăți controlul de gestiune a stocurilor. 

Referințe: 
1. Standardul Național de Contabilitate „Stocuri”. În: MO al RM, nr.233-237 

din 22.10.2013 (cu modificările și completările ulterioare). 

2. Planul general de conturi contabile, aprobat de MF al R.M prin Ordinul 

nr. 119 din 06 august 2013. În: MO al RM, nr. 177-181, art. 1225 din 16 

august 2013 (cu modificările și completările ulterioare). 

3. LAZĂRI, L., GRIGOROI, L. ș.a. Contabilitatea întreprinderii. Chişinău: 

Cartier, 2021. 799 p.  

Recomandat 

Valentina PALADI, dr., conf. univ. 
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MODALITĂȚI DE EFICIENTIZARE A FUNCȚIEI  

DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI 

 

Vitalina ALBINA (BOJII), studentă 

CZU: 330.101.54:519.86 vitalina.albina1999@gmail.com  

 
The production of goods and services has played an important role in the 

economy of developing countries. And the Republic of Moldova has the 

necessary resources to perform the function of production, to provide goods 

for human needs and for profit. It is important to establish methods to 

streamline the production function by helping to reduce costs, increase labor 

productivity, increase the volume of manufactured production and sales 

revenue. 

 

În teoria generală a producției, sub funcția de producție (FP) 

înțelegem funcția care exprimă dependența cantitativă a rezultatului de 

produse din costuri. Nevoia de a studia funcția de producție atât la 

nivel micro, cât și la nivel macro provine din necesitățile analizei 

eficienței resurselor utilizate pentru rezultatele activităților de 

producție [5,alin. 1, pct. 1, accesat 21.03.2021].  

Sistemul de producție poate fi schematizat ca în Figură: 

 Sursa: [2, p. 103]. 

 

Un exemplu foarte simplu de funcție de producție, exprimat din 

Figură poate fi înțeles din formula Q = K + L, unde Q este cantitatea 

de producție; K – cantitatea de capital și L – cantitatea de muncă 

utilizată în producție. Această funcție de producție arată că o firmă 

poate produce o unitate de producție pentru fiecare unitate de capital 

sau de muncă pe care o folosește. Din funcția de producție putem 

vedea că această industrie are randamente constante la scară, adică 

cantitatea de producție va crește proporțional cu orice creștere a 

cantității de intrări. 

Input Flux de materii Transformarea materiilor prime 
Flux de bunuri 

economice 
Output 

mailto:vitalina.albina1999@gmail.com
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Rolul funcției de producție pentru întreprindere și societate este 

următorul: 

1. Funcția de producție are misiunea în întreprindere de a satisface 

nevoile sociale și economice ale consumatorilor. 

2. Întreprinderea își poate valorifica la maxim potențialul 

productiv și să asigure o dezvoltare în condițiile unei concurențe 

puternice [4, p.7].  

3. Odată cu producția de bunuri, acestea sunt comercializate, iar în 

urma acestor procese statul își primește partea de taxe și impozite de 

la întreprindere, astfel crescându-și veniturile din buget. 

 Perfecţionarea managementului operaţiunilor şi a strategiei opera-

ţionale este impusă de constrângerile şi dinamica pieţei, care include 

lupta concurenţială dintre firme, reînnoirea continuă a produselor şi 

proceselor, cerinţele din ce în ce mai complexe ale consumatorilor, 

dezvoltarea economico-socială, progresul tehnic etc. Pornind de la 

aceste idei, perfecţionarea strategiei operaţionale constă în implemen-

tarea şi susţinerea unor programe şi proiecte de dezvoltare şi moderni-

zare a sistemului de producţie şi operaţiuni. 

Astfel, Florica Badea, în lucrarea Managementul producției, 

evidențiază trei strategii pentru a îmbunătăți gradul de utilizare a 

capacității de producție: 

 strategia intensivă; 

 strategia extensivă; 

 strategia mixtă. 

În grupul posibilităților intensive sunt incluse măsurile de creștere 

a volumului producției pe unitatea de timp și pe unitatea caracteristică 

a utilajului. Dintre acestea pot fi menționate următoarele acțiuni de 

implementare: 

 reducerea timpului de lucru prin modernizarea tehnologiilor 

existente; 

 automatizarea șă mecanizarea proceselor de producție; 

 folosirea unor mijloace moderne de producție etc. [1, p. 280].  

Strategia extensivă de eficientizare a utilizării capacității de 

producție se referă la creșterea volumului producției prin o mai bună 
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utilizare a timpului de funcționare a utilajelor. Se pot enumera aici 

pașii necesari: 

- reducerea timpului de menținere în reparații a utilajelor; 

- reducerea timpilor de întrerupere în funcționarea mașinilor; 

- mărirea numărului de schimburi lucrătoare etc. [1, p. 280].  

În posibilitățile strategiei mixte pot fi incluse următoarele mă-

suri: 

- creșterea cointeresării forței de muncă pentru o mai bună utilizare 

a mașinilor și instalațiilor; 

- creșterea calificării muncitorilor; 

- eliminarea locurilor înguste etc. [1, p.280].  

 O strategie venită din mediul japonez, care se bazează pe depozi-

tarea materialelor, limitarea resurselor disponibile și spațiul 

producției. Strategia JIT (just in time), care are ca obiective 

fundamentale îmbunătățirea profitului și returnarea investițiilor cu 

costuri reduse, diminuarea inventarului și îmbunătățirea calității 

produselor, astfel de multe ori termenul JIT se asociază cu stocuri 

reduse sau chiar stocuri zero. Strategia just in time (în timp) are 

următoarele aspecte: 

 Reducerea stocurilor prin minimizarea pierderilor cu imobilizări 

și economia de spațiu. 

 Loturi de fabricație sau aprivizionare de mici dimensiuni pentru 

a fi o dezordine minimă la locurile de muncă, iar calitatea este 

realizată prin verificare și remaniere. 

 Realizarea unei înalte calități începând cu faza de proiectare. 

 Conclucrarea cu furnizorii care livrează material, plastic etc. 

minimizând neînțelegerile, atingând încrederea lor etc. [3, p.430]. 

Metoda M.R.P. (material requirements planning), reprezintă o 

altă modalitate inovativă și modernă, însemnând un software care 

ajută la conectarea unei game largi de procese de la depozit la 

resursele umane și crește eficiența lor. Acesta este un concept întreg 

care permite să se planifice resursele materiale și să se determine din 

timp necesitatea acestora. Fără ele, în producția modernă, este dificil 

să se furnizeze cantitatea necesară de componente și materii prime, iar 

acest lucru este esențial. Astfel sistemul de control al inventarului și 
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producției are următoarele avantaje și dezavantaje, prezentate în 

Tabel.  

Tabel 

Avantajele și dezavantajele abordării unui software MRP pentru 

organizațiiele producătoare: 

Avantajele unui software MRP Dezavantajele unui sofware 

MRP 

1. Gestionarea informației în cadrul 

procesului de planificare a 

întreprinderii. 

2. Elaborarea planurilor pe termen 

lung și mediu. 

3. Calculul costurilor, gestionarea 

stocurilor. 

4. Planificarea necesităților 

materialelor. 

5. Programarea furnizorilor și 

Realizarea bugetului. 

6. Sprijin pentru fixarea 

obiectivelor. 

7. Informarea de bază pentru luarea 

deciziilor. 

8. Informarea despre funcția de 

aprovizionare etc. 

- Costul mare pentru 

hardware, software, 

achiatrea personalului 

sistemelor și procesul de 

date 

- Timpul îndelungat pentru 

aplicare (între 1-2 ani) 

- Defecte tehnice posibile 

- Necesitatea unei rețele de 

calculatoare, integrând și 

persoane 

- Dificultăți privind 

asigurarea datelor de intrare 

Sursa: [3, p. 136, tab 3.21]  

 

În urma analizei ideilor generale privind funcțiunea de producție la 

întreprindere, remarcăm că activitatea de producție joacă un rol 

important în sfera economică, deoarece se produc bunuri, servicii 

necesare societății, pentru satisfacerea nevoilor primordiale. 

 Întreprinderea producătoare are drept scop combinarea 

elementelor de intrare, a resurselor necesare cu factorul tehnic, uman, 

de conducere, cu cererea de pe piață pentru a produce bunuri/servicii 

care nu doar vor aduce beneficiu omenirii, ci vor favoriza creșterea 

întreprinderii pe plan financiar, prin obținerea de profit. 
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 Firmele de fabricație se deosebesc după tipul de producție 

fabricată, ce poate fi în masă, în serie și în unicate, modul de 

organizare a spațiilor de muncă și a tehnicii, fiecare având un plan de 

producție diferențiat, însă toate tind spre o eficientizare a funcției de 

producție, pentru a obține o valoare de produse mai mare cu costuri 

mai mici, activitatea utilajelor să fie la maxim, iar valoarea realizată a 

produselor/serviciilor mereu să corespundă valorii planificate. 

 Întreprinderile de producție au acces la metode atât tradiționale, 

cât și moderne de eficientizare a procesului de producție, acestea își 

pot concentra atenția, finanțele, investițiile spre produs, spre utilaj, 

spre personal, un managemnt mai inovativ etc., alegând și strategii 

mixte. 

 Se cunosc diverse strategii, însă fiecare firmă în funcție de 

propriile nevoi poate integra schimbări proprii în secțiile de producție, 

pentru o mai bună funcționalitate a mecanismelor și obținerea unor 

produse mai calitative. 

Referințe: 
1. FLORICA, B. Managementul producției. București: ASE, 2001. 442 p.  

2.  GAVRILIȚĂ, Tatiana&LEFTER, Viorel. Managemnetul organizațiilor. 

București: Editura Economică, 2007. 377 p.  

3. MOLDOVEANU, George, COSMIN, Dobrin. Managementul operațio-

nal. Ediția a-III-a. București, 2015.  

4. MIRONOV, S. Managementul producției. Note de curs. Chișinău: CEP 

USM, 2015. 288 p. 

5. http://ouek.onu.edu.ua/uploads/courses/matheconomics/Лабораторная%2

0работа%20№4.%20Теория.pdf. Определение производственной 

функции и её свойства. Маргинальные продукты. 

Recomandat 

Tatiana DIACONU, dr., lector univ. 
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MANAGEMENTUL MARKETINGULUI                                      

ÎN ÎNTREPRINDERILE CONTEMPORANE 

 

Beatrice ROADEDEAL, studentă 

CZU: 005:339.138 beatriceroadedeal@gmail.com 

 
A modern, competitive economy, able to adapt to the current 

requirements of globalization, cannot be conceived without the existence of 

marketing. Modern marketing is considered today the essential factor of an 

organization's success, it being indispensable in the development of the 

organization from an economic and social point of view. 

Therefore, marketing solves a global problem for society and the 

economy in regulating the divergences between the unlimited needs of people 

and the limited resources that can currently be involved in the production 

and marketing of goods and services that meet these needs. 

 

Managementul marketingului reprezintă procesul de planificare 

și punere în practică a concepției, stabilirii prețului, promovării și dist-

ribuirii unor bunuri, servicii și idei destinate schimburilor cu anumite 

grupuri, care să satisfacă clientele și obiectivele organizației [1]. 

În totalitate, managementul marketingului vizează atingerea obiec-

tivelor de marketing, având în vedere resursele organizației și situația 

pieței, precum planificarea și execuția activităților necesare pentru 

atingerea obiectivelor. Dacă acestea sunt îndeplinite corespunzător, 

nevoile consumatorilor sunt satisfăcute în condiții superioare, având 

loc, totodată, și eficientizarea activității organizației.  

Analiza managementului marketingului în cadrul întreprin-

derii ,,TOPIMOBIL’’ S.R.L. Întreprinderea ,,TOPIMOBIL’’ S.R.L. 

reprezintă o firmă de construcții puternică, în continuă dezvoltare, ce 

încearcă să corespundă exigențelor schimbătoare ale clienților actuali, 

dar și a celor potențiali. Aceasta pune un accent deosebit pe 

procurarea unor produse modernizate și originale, de o calitate înaltă, 

iar prin toate aceste aspecte, întreprinderea reușește să atragă mai 

mulți clienți și, de asemenea, ocupă o poziție fruntașă în comparația 

cu concurenții, fapt ce este confirmat de tabelul ce urmează: 

mailto:beatriceroadedeal@gmail.com
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Tabelul 1 

Analiza poziției întreprinderii „TOPIMOBIL” S.R.L.  

comparativ cu concurenții săi 

Factor-cheie 
C
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IN
A

M
S

T
R

O
 

S
R

L
  

Politica 

sortimentului 
2.0 9 (18.0) 8 (16.0) (-2.0) 9 (18.0) (0.0) 7 (14.0) (-4,0) 

Politica de preț 1.5 10 (15.0) 8 (12.0) (-3.0) 8 (12,0) (-3.0) 7 (10.5) (-4.5) 

Calificarea 

personalului 
1.3 10 (13.0) 9 (11.7) (-1.3) 9 (11.7) (-1.3) 8 (10.4) (-2.6) 

Noile tehnologii de 

muncă 
1.2 9 (10.8) 10 (12.0) (+1.2) 8 (9.6) (-1.2) 9 (10,8) (0,0) 

Politica de promo-

vare a vânzărilor 
publicitate 

1.7 6 (10.2) 9 (15.3) (+5.1) 7 (11.9) (+1.7) 8 (13.6) (+3.4) 

Calitatea produsului 1.2 10 (12.0) 10 (12.0) (0.0) 9 (10.8) (-1.2) 8 (9.6) (-2.4) 

Recunoașterea 

întreprinderii, 

reputația acesteia 

1.1 8 (8,8) 9 (9.9) (+1.1) 9 (9,9) (+1,1) 8 (8,8) (0,0) 

Total 10.0 62 (87,8) 63 (88.9) (+1.1) 59 (83.9) (-3,9) 55 (77.7) (-10.1) 

Sursa: Elaborat de autor. 

 

Mixul de marketing al întreprinderii ,,TOPIMOBIL” S.R.L. 

  Politica de produs 

În prezent, ,,TOPIMOBIL” S.R.L. oferă potențialilor clienți o 

gamă largă de servicii și se anticipează ca cererea pentru aceste 

servicii să aibă o evoluție ascendentă în perioada ce urmează. 

 Politica de preț 

Întreprinderea „TOPIMOBIL” S.R.L. se bazează pe strategia prețu-

rilor moderate, întrucât administrația întreprinderii pune un accent 

sporit pe atragerea unui număr cât mai mare de clienți, atât prin 

oferirea unor servicii la prețuri accesibile, cât și prin realizarea la un 

nivel înalt a lucrărilor. 

 Politica de distribuție 

„TOPIMOBIL” S.R.L. își prestează serviciile către clienți prin 

semnarea unui contract de prestare a serviciilor încheiat cu beneficiarii 
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în calitate de persoane juridice autohtone din regiuni și din afara 

orașului Chișinău, cât și direct cu clienții în calitate de persoane fizice.  

 Politica de promovare 

Întreprinderea „TOPIMOBIL” S.R.L. utilizează cartea de vizită, 

platforma 999.md și broșurile informative pentru a promova serviciile 

sale și a transmite diverse mesaje promoționale. 

Proiect de eficientizare al managementului de marketing al 

întreprinderii ,,TOPIMOBIL’’ S.R.L. 

„Crearea unui website de prezentare a întreprinderii 

,,TOPIMOBIL’’ S.R.L.’’ 

Scopul proiectului este de a spori cota vânzărilor, printr-o 

prezentare în mediul online a serviciilor companiei ,,TOPIMOBIL” 

S.R.L. 

Obiectivele proiectului de eficientizare: 

- creșterea venitului din vânzări cu aproximativ 10% după primul 

an de implementare a website-ului de prezentare; 

- atragerea unui număr mai mare de clienți și obținerea încrederii 

acestora; 

- crearea unei imagini online de succes a companiei 

,,TOPIMOBIL” S.R.L.; 

Tabelul 2 

Descrierea echipei de realizare a proiectului 
 

Nr. 

d/o 

 

Funcția 

 

Responsabilități în cadrul proiectului 

Implicare 

efectivă 

(Durata, 

zile) 

1.  Manager 

proiect 

 Coordonarea proiectului și asigurarea unei 

implementări de succes a acestuia. 

31 

2.   

Web designer 

 Alegerea design-ului website-ului și a logo-ului 

întreprinderii, elaborarea design-ului de interfață 

pentru website, crearea de ilustrații și bannere, 

desenarea website-ului. 

 

8 

3.  Front-end 

developer 

 Programarea website-ului și lucrul asupra 

contentului care va fi afișat pentru versiunea 

preliminară, testarea website-ului. 

 

 

15 

4.  Back-end 

developer 

Programarea website-ului care va fi afișat pentru 

versiunea preliminară, testarea website-ului. 
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Crearea unui website de prezentare a întreprinderii va contribui la 

sporirea semnificativă a cotei de vânzări, respectiv va crește semnifi-

cativ venitul din vânzări. De asemenea, acest proiect va oferi 

posibilități nelimitate de creștere a numărului de clienți, vânzarea 

serviciilor va fi mult mai eficientă și promovarea acestora se va realiza 

la un nivel mai avansat. Ofertele vor fi expuse mult mai atractiv, fiind 

la dispoziția unui public mai larg. Mai mult decât atât, mediul online 

va asigura un interes puternic pentru „TOPIMOBIL” S.R.L.  

 Rolul unui website de prezentare: 

 Prezintă informațiile importante despre companie, produse, 

servicii. 

 Transformă simpli vizitatori online în clienți. 

 Aduce notorietate brandului, deoarece dezvoltă o imagine 

online de succes. 

 Oferă credibilitate potențialilor clienți, prin aspect și 

funcționalități. 

 Creează o primă impresie de neuitat. 

Realizarea unui website de prezentare va fi o investiție de succes 

pe termen lung pentru întreprindere. Acest proiect va contribui într-o 

măsură esențială la majorarea venitului din vânzări și la atragerea unui 

număr mare de clienți, care pot deveni fideli. Prezența întreprinderii 

„TOPIMOBIL” S.R.L. în mediul online va constitui un punct forte al 

dezvoltării managementului de marketing. Aceasta este o metodă 

rentabilă din punct de vedere financiar, deoarece costurile de realizare 

și întreținere sunt eficiente, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru 

situația la moment a întreprinderii. 

Referințe: 
1. KOTLER, Philip. Managementul marketingului. București: Teora, 2008. 

1161p.  

2. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE MARKETING. Marketing-Management 

studii, cercetări, consulting. București, 2005-2008. 380 p. 

Recomandat 

Svetlana MIRONOV, dr., conf. univ. 
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CONTABILITATEA ȘI AUDITUL  

IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 

 

Natalia GROZAVU, masterandă 

CZU: 657.423 natalia.grozavu111@gmail.com 

 
Tangible assets have a dominant authority in the economic field and are 

structured in such a way that they cover all areas in the entity's economy 

such as: accounting, analysis, taxation and analysis. This article investigated 

problems related to the recognition, evaluation, accounting and settlement 

methods of tangible assets; identifying and analyzing issues related to 

planning, exercising, collecting evidence and completing the audit of tangible 

assets. 

 

Privitor lа noțiunеа dе imobilizări corporаlе, еstе nouă pеntru 

cаdrul lеgislаtiv din țаrа noаstră, până în аnul 2014 utilizându-sе 

noțiunеа vеchе dе аctivе mаtеriаlе pе tеrmеn lung.  

SNC „Imobilizări nеcorporalе și corporalе” dеfinеștе imobilizărilе ca 

activе dеţinutе pеntru a fi utilizatе o pеrioadă mai marе dе un an în 

activitatеa еntităţii sau pеntru a fi transmisе în folosinţă tеrţilor, iar 

imobilizărilе corporalе – ca imobilizări sub formă dе mijloacе fixе, 

tеrеnuri, imobilizări corporalе în curs dе еxеcuţiе şi rеsursе minеralе [1].  

Încеpând cu 01.01.2020, odată cu intrarеa în vigoarе a Ordinului 

Ministеrului Finanțеlor nr. 48 din 12.03.2019, imobilizărilе corporalе 

includ și invеstițiilе imobiliarе [2]. Acеstеa au fost inclusе în compo-

nеnța imobilizărilor corporalе prеluându-sе din еxpеriеnța Româniеi 

și a Fеdеrațiеi Rusе, dеoarеcе nici IAS 16, nici Dirеctiva 2013/34/UЕ 

nu considеră invеstițiilе imobiliarе ca partе a imobilizărilor corporalе. 

Noțiunea din SNC „Imobilizări nеcorporalе și corporalе” a investiții-

lor imobiliare corespunde în totalitate cu cea din IAS 40 „Investiții 

imobiliare” [3].  

În acest articol, sunt prеzеntatе principalеlе aspеctе din lеgislaţia 

contabilă şi particularităţilе unеi misiuni dе audit rеfеritor la imobili-

zărilе corporalе, aducând în prim-plan SNC, prеcum şi analiza, modul 

dе еfеctuarе a procеdurii dе audit intern în vеdеrеa sintеtizării cât mai 

corеctе a informaţiilor financiarе afеrеntе imobilizărilor corporalе. 

mailto:natalia.grozavu111@gmail.com
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În SNC „Imobilizări nеcorporalе și corporalе” sunt rеflеctatе еta-

pеlе circuitului contabil al imobilizărilor corporalе în cadrul еntității 

dе la intrarеa acеstora până la dеrеcunoaștеrеa lor [1]:  

 
Fig. 1. Еtapеlе succеsiunii imobilizărilor corporalе în cadrul еntității  

 

Rеcunoаștеrеа imobilizărilor corporаlе еstе importаntă în 

dеtеrminаrеа situațiilor finаnciаrе a еntității. Dеși pаrе un procеs 

simplu, câtеodаtă iеs lа ivеаlă diversе dificultăți în stаbilirеа 

elementelor principalе alе unui obiеct, dе аcееa trеbuiе să cunoаștеm 

condițiilе dе rеcunoаștеrе stаbilitе dе stаndаrd.  

SNC „Imobilizări nеcorporalе și corporalе” spеcifică două tipuri dе 

еvaluarе: еvаluаrеа inițiаlă și еvаluаrеа ultеrioаră [1]. Еvаluаrеа 

inițiаlă prеsupunе înrеgistrаrеа imobilizărilor lа costul dе intrаrе.  

Evaluarea ulterioară presupune determinarea valorii activului la 

sfârșitul perioadei de raportare în bilanțul entității. Prin exemplul de 

mai jos, deosebim elementele care constituie investițiile imobiliare:  

Tаbеl  

Mеtоdеlе dе еvаluаrе ultеriоаră а invеstiţiilоr imоbiliаrе 
Mеtоdеlе dе еvаluаrе ultеriоаră а invеstiţiilоr imоbiliаrе – sе utilizеаză о singură mеtоdă pеntru 

tоаtе invеstiţiilе imоbiliаrе аlе еntităţii şi sе mеnţiоnеаză în pоliticilе cоntаbilе 

Mеtоdа bаzаtă pе vаlоаrеа justă  

pоtrivit IАS 40 [3] 
Mеtоdа bаzаtă pе rееvаluаrе 

 pоtrivit SNC [1] 

 – Vаlоаrеа justă а invеstiţiеi imоbiliаrе 
pоаtе fi stаbilită dе cătrе еntitаtе dе sinе 

stătătоr sаu dе un еvаluаtоr indеpеndеnt 

 – Nu cаlculеаză аmоrtizаrеа și 
deprecierea invеstiţiilоr imоbiliаrе 

 – Difеrеnţеlе dе vаlоаrе cаrе аpаr în 

urmа mоdificării vаlоrii justе а 
invеstiţiеi imоbiliаrе sе cоntаbilizеаză 

prin conturi de venituri și cheltuieli 

 – Sе еfеctuеаză cu suficiеntă rеgulаritаtе, аstfеl încât 
vаlоаrеа cоntаbilă să nu difеre substаnţiаl dе cеа 

cаrе аr fi dеtеrminаtă fоlоsind vаlоаrеа justă dе lа 

dаtа rаpоrtării 
 – Clаsеlе dе imоbilizări а cărоr vаlоаrе justă sufеră 

mоdificări sеmnificаtivе şi fluctuаntе sе rееvаluеаză 

аnuаl, iаr clаsеlе dе imоbilizări cu mоdificări 
nеsеmnificаtivе аlе vаlоrii justе – о dаtă în 3-5 аni 

 – Surplusul din rеevаluаrе se reflectă în rezerva de 

reevalure, din componența capitalului 

 

Pоtrivit exemplelor prezentate supra, critеriilе din SNC sunt mаi 

lаcоnicе, iаr ultimа cаrаctеristică lărgеștе dеfinițiа invеstițiilоr 

imоbiliаrе, în cоmpаrаțiе cu cеа din IАS. 

Recunoașterea
Evaluarea 

inițială
Amortizarea

Evaluarea 
ulterioară

Derecunoaș-
terea
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Imobilizările corporale se derecunosc la ieșirea acestora, în cazul 

lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii 

în urma calamităților naturale etc. sau în urma transmiterii prin vân-

zare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donație [1]. 

Procesul de planificare al unei misiuni de audit intern constă din 

patru etape principale:  

 
Fig. 2. Etapele procesului de planificare a misiunii de audit intern 

 

Etapele derulării misiunii de audit în teren și activitățile de 

realizare sunt următoarele: 

Etapa I. Colectarea probelor de audit:  

- Testarea de conformitate, prezentul test este elaborat prin 

Chestionarul de testare a controalelor interne aferente procesului 

supus misiunii de audit intern. 

- Testarea substanţială, se efectuează procedura de testare a 

activelor imobilizate aferentă existenței indicilor deprecierii, 

conform următorilor pași: se emite ordin cu privire la testarea 

activelor la depreciere; se întocmește proces-verbal privind 

realizarea testării; se întocmește raportul cu privire la rezultatele 

testării existenței indicilor deprecierii.  

A II-a etapă – Analiza şi evaluarea informaţiilor, se elaborează fișa 

problemelor care este un formular tipizat și are următoarele criterii: 

Problema depistată, Constatările; Cauzele problemei; Consecinţele 

problemei; Recomandările și Soluţiile problemei constatate.  

• Ordinul cu privire la efectuarea misiunii 
de audit intern

Inițierea misiunii de audit intern

• Declarația de interese

• Plan al misiunii de audit intern
Planificarea preliminară

• Procesul-verbal al ședinței de 
deschidere

Organizarea şedinţei preliminare şi 
perfectarea procesului-verbal al 

acestei şedinţe 

• Programul de lucru al misiunii de audit 
intern

Programul de lucru al 
misiunii de audit intern
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A III-a etapă – Documentarea lucrărilor, se întocmesc testele de 

audit și se perfectează fișele de lucru ale misiunii de audit intern. 

Rеzultаtеlе аuditului intern sunt dеzvăluitе în rаpоrtul dе аudit, 

cаrе sе prеzintă în fоrmаt şi structură stаndаrde şi еstе cоmpus din trеi 

cаpitоlе:  

Capitolul introductiv cuprinde principalele date de identificare ale 

misiunii: titlul, subdiviziunea auditată şi durata acţiunii de auditare; 

componenţa echipei de auditare; numărul ordinului de efectuare a 

misiunii de audit intern; tipul misiunii de audit, de asemenea și 

procesele supuse auditului.  

Capitolul doi conţine constatările şi recomandările misiunii 

prezentate pe fiecare obiect auditat. Fоrmulărilе аuditоrului sunt 

bаzate pе prоbеle dе аudit efectuate conform formularelor tipizate. 

Cаpitоlul trеi еxprimă о аprеciеrе gеnеrаlă privind cоnstаtărilе şi 

rеcоmаndărilе prеzеntаtе, care sе bаzеаză pе prоbе оbţinutе lа 

аuditаrе şi cаrе аu fоst аdusе lа cunоştinţа cоnducеrii еntităţii.  

Prоcеdurа dе finаlizаrе а rаpоrtului dе аudit intеrn аrе cа scоp să 

аsigure prеzеntаrеа dе înаltă cаlitаtе а rеzultаtеlоr misiunii, care să sе 

bаzеze pе infоrmаţii suficiеntе, sigurе, rеlеvаntе şi utilе.  

Referințe: 
1. SNC „Imobilizări necorporale și corporale” aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr.118 din 06 august 2013. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr.177-181 din 16 august 2013. 

2. Ordinul MF cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr. 

118/2013: nr. 48 din 12 martie 2019. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2019, nr. 101-107. 

3. IAS 40 „Investiţii imobiliare” [online]. [citat 02.05.2019]. Disponibil: 

http://mf.gov.md/ro/content/standardele-interna%C8%9Bionale-de-

raportare-financiar%C4%83-1   

Recomandat 

Valentina PANUȘ, dr., conf. univ. 
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CONTABILITATEA ȘI ANALIZA  

REZULTATELOR FINANCIARE 

 

Andriana BAGHICI (TABACARU), studentă 

CZU: 657.442 tabacaru.andriana@mail.ru 

 
This article reflects importance of the information on the financial results of 

the entity for the users of the accounting information. Here are researched the 

theoretical and applied aspects of financial results accounting at entity level, 

analyzing the process of determination, distribution, accounting and presentation 

in the financial statements of profit and loss, according to legal requirements, 

based on accounting data of the entity S.A. „Promstroi-Grup”.  

 

În prezent, un rol fundamental în condițiile concurențiale de piață îi 

revine performanței obținute de entitate în procesul desfășurării 

activității economico-financiare. 

În opinia mai multor autori, obiectivul de bază al entităților este 

maximizarea profitului. Realitatea economică demonstrează veridici-

tatea acestei opinii, fiindcă doar existența unui profit suficient la 

entitate permite dezvoltarea și modernizarea potențialului tehnic și 

economic.  

Profitul stă la baza calculării mai multor indicatori economico-finan-

ciari, care caracterizează calitatea performanțelor unității economice și 

stau la baza luării deciziilor economice de către absolut toți utilizatorii. 

Scopul cercetării constă în examinarea aspectelor teoretice și 

aplicative ale contabilității rezultatelor financiare la nivel de entitate, 

analiza procesului de determinare, repartizare, modul de contabilizare 

și prezentare în situațiile financiare ale profitului sau pierderii, 

conform cerințelor legislative în vigoare. 

Obiectul cercetării reprezintă datele contabile ale entităţiii S.A. 

„Promstroi-Grup”. Entitatea a fost înregistrată în Registrul de stat al 

persoanelor juridice în 24.03.1995. Genul principal de activitate este 

lucrări de construcții ale clădirilor și construcțiilor inginerești, 

reconstrucții și consolidări ş.a. 

Entitatea S.A. „Promstroi-Grup” are o formă de proprietate privată 

şi după criteriile de clasificare a entităților face parte din categoria 

mailto:tabacaru.andriana@mail.ru
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entităților mijlocii. Evidența contabilă la entitate se ține în partidă 

dublă și întocmește situații financiare complete conform SNC. 

Conform prevederilor SNC „Prezentarea situațiilor financiare” 

rezultatul financiar nu este altceva decât profitul sau pierderea 

calculată ca diferență între veniturile şi cheltuielile perioadei de 

gestiune [1].  

Din punctul de vedere al conținutului economic, rezultatul 

financiar se prezintă sub formă de profit sau pierdere (Fig.): 

 
Fig. Rezultat financiar conform conținutului economic 

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei  

„Contabilitatea întreprinderii” [2, p. 424]. 

 

Analizând aspectul practic de contabilizare a rezultatului financiar 

înregistrat în anul de gestiune, s-a constatat că la finele anului de 

gestiune după efectuarea decontărilor veniturilor și cheltuielilor, 

entitatea S.A. „Promstroi-Grup” a obținut profitul până la impozitare 

în mărime de 6 700 436 lei. 

După perfectarea Declarației privind impozitul pe venit pentru anul 

de gestiune (forma VEN12), în care s-a determinat suma cheltuielilor 

privind impozitul pe venit, entitatea a determinat datoria față de buget 

în sumă de 928 869 lei. Iar, ca rezultat al scăderii din profitul până la 

impozitare a cheltuielilor privind impozitul pe venit, entitatea S.A. 

„Promstroi-Grup”a obținut profit net în mărime de 5 771 566 lei. 

Un loc aparte îi revine procesului de repartizare a profitului anului 

de gestiune. În perioada analizată, entitatea S.A. „Promstroi-Grup” a 

repartizat profitul anului 2019, care a fost în mărime 7 947 198 lei. La 

Adunarea Generală a acționarilor, conform procesului-verbal, s-a 

stabilit ca profitul anului 2019 să fie repartizat pentru constituirea 

rezervelor statutare în mărime de 100% din suma profitului. 

Rezultat 
financiar

Profit 
Venit > 

Cheltuieli

Pierdere 
Venit < 

Cheltuieli



ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 203   

Defalcările în capitalul de rezervă nu se mai fac, deoarece entitatea a 

depășit mărimea de 10% din capitalul social. 

În perioada de gestiune entitatea S.A. „Promstroi-Grup” a generat 

profit, aceasta se apreciază pozitiv, de asemenea pozitiv se apreciază 

și faptul că entitatea alocă anual o cotă mare din profit pentru consti-

tuirea rezervelor, care sunt destinate pentru dezvoltarea continuă a 

entității. 

Analiza profitului prezintă un interes primordial atât pentru prop-

rietarii şi investitorii reali şi potenţiali ai entității, cât şi pentru alţi 

utilizatori ai informaţiei din Situațiile financiare. Astfel, analiza începe 

cu aprecierea în dinamică şi a structurii profitului (pierderii) până la 

impozitare (Tab.). 

Tabel  

Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderii) până la impozitare 

Indicatori 

Anul precedent (2019) Anul curent (2020) Abaterea în 

Suma, lei 
Ponde 

rea, % 
Suma, lei 

Ponde 

rea, % 
Sumă, lei 

Ponde 

re, p.p. 

A 1 2 3 4 5 6 

Rezultatul financiar din 

activitatea operațională 
7 369 423 85,13 6 333 122 94,52 -1 036 301 +9,39 

Rezultatul financiar din 

operațiuni cu active 

imobilizate 

1 264 747 14,61 7 350 0,11 -1 257 397 -14,50 

Rezultatul financiar din 

activitatea financiară 
22 732 0,26 359 964 5,37 +337 232 +5,11 

Rezultatul excepțional - - - - - - 

Profitul (pierderea) până la 

impozitare 
8 656 902 100,00 6 700 436 100,00 -1 956 466 X 

Sursa: Elaborat de autor în baza Situațiilor financiare pentru anul 

2020 al S.A. „Promstroi-Grup” 

 

Conform calculelor efectuate în Tabel, se constată că profitul până 

la impozitare la entitatea S.A. „Promstroi-Grup” s-a diminuat față de 

anul precedent cu 1 956 466 lei. La micșorarea profitului până la 

impozitare, a influențat negativ diminuarea rezultatului financiar din 

activitatea operațională și a rezultatului financiar din operațiuni cu 

active imobilizate. Concomitent, pozitiv a influențat majorarea 
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rezultatului financiar din activitatea financiară. Analizând structura 

profitului până la impozitare, observăm că elementul formator în 

ambele perioade îl constituie rezultatul financiar din activitatea 

operațională.  

Contabilitatea rezultatelor financiare impune o evidență strictă și 

bine organizată a tuturor elementelor contabile, deoarece rezultatul 

financiar este o totalizare a activității economice a unei entități prin 

care se măsoară performanța acesteia. 

Referințe: 
1. Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situaţiilor 

financiare” a intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2020, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 48 din 12 martie 2019. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr. 101-107 din 22 martie 2019.  

2. GRIGOROI, et al. Contabilitatea întreprinderii. Chișinău: Cartier, 2021. 

800 p. ISBN 978-9975-86-456-5. 

Recomandat 
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MODALITĂȚI DE GESTIUNE A RISCURILOR  

ÎN CONDIȚIILE ASIGURĂRII SCHIMBĂRILOR 

ORGANIZAȚIONALE 

 

Lucia NEPOTU (DIMITRIU), masterandă 

CZU: 005.334 nluciag.dimitriu1308@gmil.com 

 
The definition of risk in the economic activity has existed since the oldest 

times. The risk itself is not a danger even if the majority of entrepreneurs 

used to see it that way. It would rather offer various opportunities of 

development and improvement of the new possibilities that the business 

environment offers. It is important to know how these opportunities can be 

identified and used for obtaining positive results. 

 

Fenomenele de risc în economia de piață sunt multiple și variate, 

dacă luăm în considerare numai câteva exemplificări, cum ar fi 

falimentul unor agenți economici și chiar bănci, căderea cursului 

valutar al unor monede naționale, înregistrarea de pierderi în loc de 

profit, situații conjuncturale: greve, revoluții și războaie locale, 

calamități naturale etc. [1, p.13]. Se poate afirma că în fenomenul 

riscului se evidenţiază următoarele elemente, interconexiunea cărora 

determină conţinutul riscului:  

• posibilitatea abaterii de la scopul preconizat, pentru care se 

realizează alternativa aleasă;  

• probabilitatea obţinerii rezultatului scontat, lipsa certitudinii în 

atingerea rezultatului scontat; 

• posibilitatea apariţiei urmărilor negative în timpul realizării 

anumitor acţiuni, în condiţiile de incertitudine, pentru subiectul ce 

aderă la risc;  

• pierderile materiale sau de alt gen, legate de realizarea 

alternativei alese în condiţiile de incertitudine;  

• prevederea pericolului, insuccesului, ca rezultat al realizării 

alternativei alese [2, p. 15].  

Orice activitate economică are loc într-un mediu cu un anumit grad 

de risc, care poate avea un impact atât mare cât şi mai puţin grav 

asupra întreprinderii. Tratarea riscurilor trebuie realizată de o echipă 

mailto:nluciag.dimitriu1308@gmil.com
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managerială cu competenţe în diferite domenii de activitate ale firmei 

(strategic, financiar, operaţional, informatic) având obligaţia de a 

identifica şi evalua riscurile, precum şi de a întreprinde acele acţiuni 

care să plaseze şi să menţină riscurile în limite acceptabile din punctul 

de vedere al raportului cost/profit pe care le implică astfel de acţiuni.  

Riscul în activitatea de antreprenoriat se orientează pentru 

obţinerea unor rezultate favorabile prin diverse metode. Capacitatea de 

a risca este calea spre o activitate profitabilă. Un aspect important în 

evidenţierea unor caracteristici ale riscului sunt: antagonismul, alter-

nativa, legalitatea şi incertitudinea. 

Antreprenorii în cadrul activității lor se întâlnesc cu un ansamblu 

vast de riscuri, care se deosebesc între ele după tipul și locul apariției, 

totalitatea factorilor interni și externi ce influențează nivelul lor. Toate 

acestea sunt strâns legate și necesită o analiză profundă a fiecărui risc 

în complexul riscurilor concrete, cauzelor lor și factorilor apariției 

acestora. 

Importanţa gestiunii riscului ca activitate constă în posibilitatea de 

a prognoza într-o anumită măsură producerea evenimentului de risc şi 

de a lua la timp deciziile necesare în vederea reducerii riscului unor 

eventuale consecinţe nefavorabile. În literatura de specialitate se 

întâlnesc mai multe abordări privind procesul de gestiune a riscurilor. 

În majoritatea cazurilor, procesul de gestiune a riscurilor include, 

următoarele acţiuni:  

• formularea scopurilor de gestiune a riscurilor;  

• identificarea riscurilor pe domeniile de activitate;  

• acumularea şi prelucrarea informaţiei necesare pentru evaluarea 

riscurilor;  

• evaluarea riscurilor;  

• alegerea metodelor şi tehnicilor de optimizare a riscurilor și 

aplicarea lor în practică; 

• evaluarea rezultatelor gestiunii riscurilor. 

Riscul devine o piedică serioasă în derularea şi expansiunea 

oricărei afaceri, întrucât îngreunează procesul de decizie. Activitatea 

acesteia poate fi derulată eficient, numai în condiţiile în care este 

protejată de efectele negative ale riscului.  
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În cadrul Asociației de Economii și Împrumut ,,Furnica-Răzeni”, 

riscurile posibile ce pot avea loc sunt: 

Riscul ratei dobânzii – reprezintă riscul ca variaţiile ratelor de 

dobândă prin necorelarea activelor cu pasivele generatoare de dobândă 

să conducă la diminuarea rezultatelor financiare ale asociaţiei. Acest 

risc apare când activele asociaţiei (împrumuturile, investiţiile etc.) 

devin scadente sau ale căror preţuri noi se stabilesc în altă perioadă de 

timp decât la pasivele asociaţiei (depozitele, împrumuturile) care 

reprezintă sursa de mijloace pentru active. 

Riscul de împrumut – asociaţia depinde într-o mare măsură de 

clienţii şi asociaţii săi şi/sau de grupul interdependent al acestora. 

Dacă aceştia nu rambursează împrumuturile acordate sau nu achită 

dobânda, apare riscul de a obţine pierderi. 

Riscul lichidităţii – riscul pierderilor la care este supusă asociaţia 

în urma incapacităţii ei de a-şi satisface necesităţile de numerar sau ca 

rezultat al lichidităţii insuficiente care trebuie recuperată la un cost 

excesiv. 

Riscul investiţional – reprezintă asumarea unor riscuri în scopul 

obţinerii unui câştig suficient în viitor pentru a acoperi cheltuielile sau 

datoriile pe care le percepe întreprinderea. Când se ia decizia de a 

investi, pentru a-şi realiza obiectivele, trebuie să se ia în consideraţie 

incertitudinea riscului. Orice operaţiune financiară se consideră a fi 

riscantă, deoarece în momentul semnării contractului de împrumut sau 

de depunere de economii nu se ştie care va fi momentul încheierii lui. 

Riscul de faliment – reprezintă apariţia în cadrul asociaţiei a 

incapacităţii de onorare a obligaţiunilor totale, adică solvabilitatea 

asociaţiei este foarte redusă. Nu există surse proprii de onorare a 

obligaţiunilor ajunse la scadenţă. 

 Riscurile sunt fireşti în cadrul unei întreprinderi, însă ele trebuie 

interpretate într-un mod corect şi la timp, deoarece vor avea rezultate 

pozitive pentru companie. 

Acţiuni de diminuare a riscului în cadrul asociației: 

Actuariatul – reprezintă totalitatea normelor şi operaţiunilor bazate 

pe metode statistice şi matematice în baza cărora se efectuează calcule 

financiare. 
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Rezerva instituţională – fonduri proprii pe care asociaţia trebuie să 

le deţină şi să le menţină în conformitate cu prezenta lege şi cu actele 

normative ale autorităţii de supraveghere. 

Fond de lichidităţi – fond constituit, în scopul asigurării centraliza-

te cu lichidităţi a asociaţiilor, din mijloace ale asociaţiilor care acceptă 

de la membrii lor depuneri de economii, precum şi din mijloace 

financiare disponibile pentru investiţii de care dispun asociaţiile, în 

mărimea şi în modul stabilite de autoritatea de supraveghere. 

Normele de prudenţă financiară ale asociaţiilor de economii şi 

împrumut stabilesc reglementări prudenţiale, în scopul protejării 

intereselor membrilor, prevenirii şi controlului riscurilor asociaţiilor 

de economii şi împrumut şi a întregului sistem. 

Proiectul propus ,,Organizarea activităţii de audit intern” se 

bazează, în special, pe identificarea riscurilor care pot afecta 

eficacitatea şi eficienţa activităţilor asociaţiei, stabilirea impactului şi 

expunerea acestuia, și stabilirea strategiei în vederea gestionării şi 

monitorizării riscurilor. 

Riscul este un concept complex, de aceea trebuie privit și prin 

prisma consecințelor sale, ceea ce necesită asumarea responsabilității 

pentru materializarea sa [1, p.5]. Este o noțiune complicată și 

funcționează din momentul în care este luată decizia care îl comportă. 

Riscul este incapacitatea întreprinderii de a se adapta, în timp şi la cel 

mai mic cost, la variaţia condiţiilor de mediu. 

Referinţe: 
1. STIHI, L. Managementul riscurilor în afaceri. Chişinău: ASEM. 222 p. 

2. MUNTEAN, N., BALANUȚĂ, V. Analiza și evaluarea riscurilor la nivel 

de întreprindere: aspecte teoretice și aplicative. Chișinău: ASEM, 2010. 

207 p.  
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CONTABILITATEA DATORIILOR CALCULATE 
 

Irina BARCARI, studentă 
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Accounting of calculated debts is always a bedrock of good management 
decisions which ensure the company stability on the market. 

Theoretical and practical value of the calculated debts cоnsists in 
gathering a deeper knowledge in the activity field and a better understanding 
of the registration, correct reflection of the economic operations, evaluation 
method, etc. Moreover, the proposed recommendations concerning the 
improvement of the calculated debt will contribute to a better performance of 
the company and increasing economic benefits. 

 
Contabilitatea datoriilor calculate reprezintă unul din cele mai 

complexe sесtоare аle соntаbilității, dеоаrесе рrin întrеgul său 
соnținut furnizеаză un sistеm dе infоrmаții vеrifiсаtе, рrоmоvеаză 
ехасtitаtеа și соrесtitudinеа în rеflесtаrеа ореrаțiunilоr еcоnоmicе. 
Gеnеrаlizаrеа еfiсiеntă а sесtorului dаt рrеsupunе rеsреctаrеа 
рrincipiilor соntabile, lеgislației în vigоаrе și întоcmirеа dосumеntеlor 
соntаbilе, conform cerințelor stabilite, ceea ce соnstituie pașii esențiali 
реntru dezvoltarea armonioasă a activității oricărei entități. 

În саdrul contabilizării dаtоriilоr саlсulаtе, аrе lос соnstituirеа 
рrinсiраlilоr indiсаtori се dеfinesс situаțiа finаnсiаră а еntității, 
sеrvind drерt bаză реntru еlаbоrаrеа bugеtеlоr еntității pеntru аnii 
următоri, luаrеа dесiziilоr реntru stаbilirеа sistеmului dе dесоntări сu 
аngаjații, bugеtul, dar și față de alte persoane juridice și fizice. 

Sunt analizate aspectele teoretice cu referire la conceptul datoriilor 
calculate, сееа се а соndus lа înțеlеgеrеа ореrаțiunilоr есоnоmiсе 
conform normelor contabile în vigoare, mоdul dе rесunоаștеrе, 
еvidеnțа și еvаluаrеа dаtoriilоr саlсulаtе аlе еntității în corespundere 
cu cadrul legal, creând astfel sufiсiеntе рremisе реntru а соnstiеntizа 
nесеsitаtеа ţinerii contabilității dаtоriilоr саlсulаtе şi imроrtanţа еi 
реntru еntitаtе şi есonоmiе, în gеnеrаl. 

Contabilitatea datoriilor calculate este analizată în baza datelor en-

tității S.C. „ROMSTICOM” S.R.L., al cărei principal gen de actvitate 

este сomеrţul cu ridicаtа аl prоdusеlоr cоsmеticе şi dе pаrfumеriе. 
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Baza metodologică și teoretică a cercetării constituie actele legis-

lative, dar și normative ale Republicii Moldova, cum ar fi: Legea 

contabilității și raportării financiare nr. 287; Stаndardele Naționale ale 

Contabilității; Standardele Internaționale de Contаbilitate; lucrări fun-

damentale referitoare la datoriile calculate; cercetări ale economiștilor 

din Republica Moldova, precum și ale cercetătorilor străini (România, 

America, alte țări). Mеtodеle dе cеrcеtаrе sе bаzеаză pе metoda dia-

lectică cu elementele sale esențiale: inducțiа și deducția, аnаliza și sin-

teza, sеlectarea, gruparea, соmpararea, observarea și descrierea. 

Dаtоriilе cаlculаtе rеprеzintă un sеctоr vаst din cаdrul cоntаbilității 

fiеcări еntități, cаrе nеcеsită еfеctuаrеа аnumitоr cаlculе cоntаbilе cе sunt 

rеglеmеntаtе prin intеrmеdiul аctеlor nоrmаtivе, dаr și lеgislаtivе. 

Sectorul dat al contabilității include: dаtоriilе fаță dе аltе реrsоаnе 

fizicе și juridicе, în spеciаl, fаță dе реrsоnаlul întrеprindеrii, оrgаnеlе 

аsigurărilоr sоciаlе, cоmpаniilе dе аsigurări, bugеtul sociаl și diverși 

crеditori [6]. 

Conform Standardului Național de Contabilitate „Capital propiu și 

datorii”, datoriile calculate inculd: 

 datorii față de personal; 

 datoriile privind contribuţiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală; 

 datoriile faţă de buget; 

 alte datorii [5]. 

Rеcunоаștеrеа și еvаluаrеа соrectă а dаtoriilоr саlсulаtе sunt pașii 

еsеnțiаli реntru rеflесtаrеа соreсtă în соntаbilitаtе а infоrmațiilоr аfе-

rеntе subiеctului dаt. Atât rесunоаșterеа, cât și evaluarеa datoriilor 

calculate, dar și reflectarea în situațiile financiare sе bazează pе princi-

piilе соntаbilе fundаmеntаlе [2]. 

Autorul a analizat starea financiar-contabilă a entității S.C.  

„ROMSTICOM” S.R.L. și modul de contabilizare a datoriilor 

calculate în cadrul întreprinderii. În contextul dat, s-au examinat și 

sistematizat documentele primare, registrele contabile, dar și situațiile 

financiare.  

S-a constatat că tоаtе rеținеrilе din salariu se еfесtuează în bаzа 

dосumеntеlоr justifiсаtivе, dаr și а рrеvеdеrilоr cadrului lеgаl. 
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Cаlсulul și асhitаrеа соntribuțiilоr аsigurărilоr sосiаlе sе еfесtuеаză 

lunаr, duрă асhitаrеа sаlаriilоr реrsоnаlului саrе асtivеаză în саdrul 

еntității în соnfоrmitаtе cu Lеgеа bugеtului asigurărilor sосiаlе de stat 

și Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală 

pentru anul respectiv. 
În scopul înlăturării abaterilor depistate în cadrul entității analizate 

și amelioarea contabilității datoriilor calculate, se proprun următoarele 
recomandări: 

 соnstituirеа рrоviziоаnеlоr реntru рlаtа соnсеdiilоr dе оdihnă, 
sаu rесоmреnsе реntru rеzultаtеlе асtivității аnuаlе; 

 vеrifiсаrеа соntinuă а înrеgistrărilоr соntаbilе аfеrеntе dаtоriilоr 
саlсulаtе rеаlizаtе în mоd аutоmаt; 

 mоnitоrizаrеа реrmаnеntă а modificărilor actelor lеgislаtivе și 
nоrmаtivе рentru а fi lа сurеnt cu tоаtе fасilitățile fisсаlе de саrе роatе 
bеnеfiсiа еntitаtеа; 

 invеntаriеrеа dаtоriilоr саlсulаtе lа sfârșitul fiесărеi реriоаdе dе 
gеstiunе рrin întосmirеа рrосesеlоr-vеrbаlе dе invеntаriеrе pentru a se 
cunoaște exact valoarea reală de bilanț a datoriilor calculate; 

 înrеgistrаrеа сrоnоlоgiсă а ореrаțiunilоr соntаbilе рrivind 
dаtоriilе саlсulаtе în rеgistrеlе соntаbilе. 

Асtivitаtеа еntității S.С. „RОMSTIСОM” S.R.L. rеflесtă о situаţiе 
fаvоrаbilă şi оbiесtivă în сееа се рrivеştе асtivitаtеа şi dеzvоltаrеа 
întrеprindеrii. Un есhilibru eficient în саdrul еlеmеntеlоr соntаbilе din 
саdrul entității analizate gеnеrеаză о bună dеsfășurаrе а асtivității 
есоnоmiсе.  

Cercetarea dată a avut drept scop extinderea și sistematizarea cu-
noștințelor teoretice, dar și aplicative aferente contabilității datoriilor 
calculate, precum și obținerea, în acest scop, a unei viziuni mai ample 
din punct de vedere contabil. 

Referințe: 
1. Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (cu 

completări și modificări ulterioare). În: Monitorul Fiscal, Fisc.md, nr.1 
(64) din ianuarie 2021.  

2. Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15 decembrie 2017. 

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-6, din 05 ianuarie 2018. 
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3. Stаndаrdul Nаționаl de Contаbilitаte „Cаpitаl propriu și dаtorii” аprobаt 

prin Ordinul Ministerului Finаnțelor nr. 118 din 06 august 2013 privind 

аprobаreа Stаndаrdelor Nаționаle de Contаbilitаte. În: Monitorul Oficiаl 

аl Republicii Moldovа, nr. 177-181 din 16 аugust 2013. 
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MODALITĂȚI DE ATINGERE A AVANTAJELOR 

CONCURENȚIALE ALE UNEI FIRME  

 

Anastasia FUNICA, masterandă 
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The research is dedicated to the study of the activities undertaken by a 

company in order to achieve its competitive advantages. The purpose of the 

work is to study and perceive theoretical concepts on how to achieve the 

advantages of a company at a competitive level. The recommendations 

formulated by the author can be used by all organizations in the Republic of 

Moldova, regardless the form of ownership and field of activity. 

 

Lumea contemporană este în căutare de soluţii de creştere a 

eficienţei alocării resurselor, de îmbunătăţire a calităţii, de sporire a 

gradului de satisfacţie a consumatorilor. Asemenea cerinţe pot fi 

îndeplinite printr-o bună funcţionare a sistemului de preţuri, într-un 

mediu concurenţial normal. Producătorii autonomi şi specializaţi 

vizează profitul, în timp ce consumatorii îşi manifestă opţiunile lor 

pentru bunurile şi serviciile oferite de producători, vizând utilitatea 

lor. Firmele obţin un avantaj concurenţial, venind cu oferte care 

satisfac nevoile consumatorilor vizaţi într-o măsură mai mare decât 

concurenţii. Acest avantaj se poate obţine prin furnizarea unei valori 

mai mari pentru client, adică practicarea unor preţuri mai mici decât 

concurenţii, oferirea mai multor avantaje care să justifice preţurile 

mari. În prezent, concurenţa este considerată ca fiind un factor de 

primă importanţă, prin care firmele sunt constrânse să devină 

eficiente, să ofere o gamă cât mai largă de produse şi servicii, la 

preţuri mai mici, facilitând astfel bunăstarea consumatorilor şi 

alocarea optimă a resurselor în societate. Există o puternică interrelaţie 

între calitatea produselor şi competitivitate, iar aceasta din urmă 

reprezintă un motor pentru dezvoltarea întreprinderii. Putem defini 

competitivitatea ca fiind capacitatea firmei de a rezista concurenţei 

pieţei. Acest deziderat al oricărei întreprinderi este asigurat de o serie 

de factori interdependenţi care alcătuiesc un fel de cerc vicios:  

 profitabilitatea – capacitatea de a câştiga bani; 
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 investirea profiturilor în perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor; 

 îmbunătăţirea calităţii produselor concomitent cu reducerea 

costurilor; 

 extinderea pieţelor – datorită unui raport preţ/calitate avantajos 

pentru consumator;  

 extinderea capacităţilor de producţie şi angajarea de noi salariaţi;  

 adaptarea produselor existente la cerinţele în schimbare ale clien-

ţilor, conceperea şi lansarea pe piaţă a unor produse noi.  

Investigațiile efectuate în studiu au constat în identificarea 

măsurilor necesare pentru îmbunatatirea situaţiei S.R.L.-ului ,,D&D 

Company” şi menţinerea pe piaţa locală, unde îşi desfăşoară activita-

tea. Ca obiect de studiu au fost prezentate relaţiile dintre firma-client 

şi firma-concurent. În vederea atingerii scopului dat, au fost descrise 

următoarele obiective: s-a cercetat noţiunea de competitivitate, s-a 

dedus ce este o analiză strategică, s-a investigat importanţa concuren-

ței, s-au stabilit concurenţii principali la nivel local şi teritorial, s-a 

efectuat analiza economico-financiară a firmei ,,D&D Company 

SRL”, s-au cercetat diverse strategii concurenţiale şi s-au propus noi 

căi de creștere a competitivității companiei ,,D&D Company SRL”. 

Firma sus-numită este o afacere de familie care, din anul 2013, a 

început a dezvolta o activitate privind comercializarea materialelor de 

construcţii pentru amenajări atât interioare cât şi exterioare, destinate 

celor ce doresc să îşi construiască şi să-şi amenajeze căminul. Printre 

principalele activităţi ce le desfăşoară compania dată se numără şi 

importul, şi fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţe-

lor şi materialelor chimice, toxice, articolelor şi produselor chimice de 

menaj. Totodată, în lista de activităţi licenţiate se numără şi const-

rucţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-

edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările. Compania are ca 

obiect de activitate comerțul angro și en-retail cu utilaje, scule și 

produse consumabile pentru construcție și reparație. Pentru desfăşu-

rarea activităţii sale, întreprinderea dispune de o anumită valoare ma-

terială, umană şi financiară, denumită resurse economice. Resursele 

materiale ale întreprinderii sunt alcătuite din bunurile-capital folosite 

pentru desfăşurarea proceselor comerciale (magazin, depozit, utilaj 
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comercial), denumite mijloace fixe şi bunuri-capital destinate actelor 

de schimb (stocuri de mărfuri) şi nevoilor de administrare (obiecte de 

întreţinere, rechizite, materiale de protecţie), formând o parte 

importantă a mijloacelor circulante. 

Referitor la importanţa firmei de a-şi păstra poziția concurențială, 

am argumentat prin faptul că concurenţa stimulează progresul tehnico-

economic, oferind întreprinderilor o motivaţie de a dezvolta produse 

performante şi de a produce cu un cost mai scăzut. Pentru a putea 

satisface mai bine consumatorii, dar mai ales pentru a-i fideliza, 

agenţii economici ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui mediu 

concurenţial vor fi permanent preocupaţi pentru creşterea, diversifi-

carea şi îmbunătăţirea calităţii ofertei de mărfuri. Existenţa unui nu-

măr relativ redus de produse, reprezentate printr-o gamă sortimentală 

îngustă ne îndreptăţeşte să considerăm ca fiind o concurenţă slabă în 

acel sector de activitate, mai ales dacă este cel al bunurilor de consum. 

În momentul actual, conducerea întreprinderii este preocupată nu doar 

de asigurarea celor mai bune servicii pentru clienţii lor, ci au scopul de a 

oferi potenţialilor clienţi un spectru mai larg de servicii, pe lângă cele deja 

menţionate în lista de activităţi licenţiate ale firmei. În acest scop, s-a 

propus o modalitate esenţială pentru atingerea avantajelor concurenţiale 

pe piaţă: diversificarea gamei de servicii oferite. Misiunea reprezen-

tanţilor întreprinderii are ca scop principal achizitionarea unor produse de 

calitate la cele mai bune preţuri şi distribuirea acestora, dorind ca pro-

dusele lor de calitate superioară să fie uşor accesibile. Întreaga activitate a 

firmei are ca scop principal asigurarea unor câştiguri corecte şi echitabile 

ale partenerilor săi, prin desfaşurarea unei activitaţi profitabile şi prin 

dezvoltarea unei organizări eficiente orientată spre reducerea continuă a 

costurilor şi îmbunătăţirea calitătii. Întreprinderea se foloseşte de toate 

oportunitaţile care se ivesc pentru satisfacerea clienţilor ei, pentru 

îmbunătăţirea situaţiei sale economice şi a climatului de afaceri în 

industria de profil în care îşi desfăşoară activitatea. Întru realizarea 

proiectelor propuse, compania şi-a creat nişte obiective strategice, ce 

trebuie îndeplinite după cum urmează: 

 Legarea unor parteneriate de încredere cu diverşi furnizori şi 

mari companii de construcţii. 
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 Modernizarea aparatajului din dotare şi extinderea spaţiului 

existent. 

 Controlul riguros al termenului de execuţie şi prezentare a 

lucrărilor. 

 Mărirea nivelului de calificare a personalului. 

Luând în considerare cele menționate, sunt formulate următoarele 

recomandări: 

1. Extinderea gamei de produse prin diversificarea sortimentului 

comercial al acestuia. 

2. Optimizarea canalelor de distribuţie a produselor. 

3. De menţinut calitatea produselor comercializate, prin acordarea 

unei atenţii deosebite la recepţionarea, păstrarea acesteia. 

4. Extinderea spaţiului de depozitare. 

5. De utilizat în continuare metode progresive de promovare a 

vânzărilor prin intermediul expoziţiilor, târgurilor, reclamei ş.a. 

6. A studia permanent cererea consumatorilor pentru elaborarea şi 

realizarea oportună a măsurilor respective pentru perfectarea 

sortimentului comercial şi sporirea calităţii mărfurilor vândute. 

7. Crearea şi oferirea locurilor de muncă pentru noi angajaţi, 

crearea locurilor vacante în limita posibilului, pentru a acoperi cel 

puţin volumul de muncă necesar la moment. 
Recomandat 

Marian JALENCU, dr., conf. univ. 
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CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE VENIT 

 

Irina MANEA, studentă 

CZU: 657.1:336.2 irinuka99.99@mail.ru 

 
Income tax is considered to be the main source of revenue collection in 

the state budget, so the state must encourage economic agents for business 

development. Considered a debt of natural and legal persons, claimed by the 

state, from taxable income obtained in a tax period. At the same time, this is 

a mandatory non-refundable free payment, which is paid by taxpayers, who 

carry out activities in order to make a profit. The application of the analyzed 

tax ensures the state by collecting the revenues, established through the 

legislative acts of taxation. 

 

Evoluția activității de întreprinzător reprezintă un factor important 

pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Ca componentă 

centrală a sistemului economic național se menționează întreprinderea. 

Odată cu creșterea acesteia, organizarea statală a înregistrat și ea o 

sporire, ceea ce a contribuit la dezvoltarea relațiilor dintre aceste părți.  

În domeniul impozitării al Republicii Moldova, impozitul pe venit 

este unul din cele mai importante surse de reglementare a veniturilor 

de stat. Având un număr mare de entități care desfășoară diferite tipuri 

de activități, impozitul pe venit este important nu numai prin 

contabilizarea și înregistrarea în evidența contabilă, dar și prin relația 

cu sistemul fiscal. În urma acestora, responsabilitatea contribuabilului 

este de a respecta normele de evidență, calculul și achitarea 

impozitului.  

Conform Codului fiscal al Republicii Moldova, impozitul este 

definit ca: o plată obligatorie cu titlu gratuit, care nu ține de efectuarea 

unor acţiuni determinate şi concrete de către organul împuternicit sau 

de către persoana cu funcţii de răspundere a acestuia pentru sau în 

raport cu contribuabilul care a achitat această plată [1, art.6 ].  

Contabilizarea, determinarea și raportarea impozitului pe venit se 

bazează pe numeroase acte legislative și normative, printre care una 

dintre cele mai importante fiind Legea contabilității și raportării 

financiare nr. 287 din 15.12.2017. Aceasta stabilește aspectele 
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generale ce țin de modul de organizare a evidenței contabile. 

Generalizările legii se referă la: noțiunile, principiile de bază, 

utilizarea datelor contabile în scopuri fiscale, categorii de entități, 

modul de întocmire a politicilor contabile și a situațiilor financiare, 

responsabilitatea de ținere a evidenței contabile, modul de 

inventariere, sistemele de evidență, modul de întocmire și păstrare a 

documentelor cu regim special, componența autorităților statale 

privind reglementarea contabilității [2]. 

Informația ce servește bază pentru perioada de raportare se 

regăsește în Registrul conturilor contabile 225 „Creanțe ale 

bugetului” în componența căruia se include subcontul 2251 „Creanțe 

privind impozitul pe venit” sau 534 „Datorii față de buget”, care 

include subconturile cu referire la impozitul pe venit subcontul 534.1 

„Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi 

profesională”, subcontul 534.2 „Datorii privind impozitul pe venit 

din salariu”, subcontul 534.3 „Datorii privind impozitul pe venit 

reţinut la sursa de plată”. Concomitent, înregistrarea cheltuielilor 

privind impozitul pe venit se reflectă la contul contabile 731 

„Cheltuieli privind impozitul pe venit” subcontul 7311 „Cheltuieli 

privind impozitul pe venit”. 
Efectuându-se o comparare a cotelor impozitului pe venit în anul 

2021 față de anul 2020 se pot menționa următoarele: 

1. majorarea cu 2% a impozitului la darea în locațiune de către 

persoanele fizice celor juridice; 

2. creșterea cu 1% a impozitului la comercializarea produselor 

agricole către cetățeni sau achiziționeri; 

3. micșorarea de la 18 până la 12% a impozitului din profitul 

activităților juridice; 

4. creșterea de la 10 până la 12% a impozitului din venitul obținut 

din vânzarea mărfurilor (consignație).  

Lucrarea științifică conține modul de contabilizare și raportare a 

impozitului pe venit pe baza materialului practic al entității „Conviot” 

SRL prestatoare de servicii publicitare. Pentru a forma o viziune clară 

despre entitatea analizată, se vor examina principalii indicatori 

economico-financiari ai entității, obținuți în perioada de raportare în 



ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 219   

baza datelor din Situația financiară pentru anul 2020  și Tabelului 

prezentat.  

Tabel  

Principalii factori economico-financiari  

ai întreprinderii ,,Conviot’’ S.R.L. 
Indicatori Anul 2019 Anul 2020 Abaterea 

absolută, +/- 

A 2 3 4 

1. Profit brut (pierdere brută), 

mii lei 

326,49 544,63 +218,14 

2. Profit (pierdere) până la 

impozitare, mii lei 

(126,54) 411,66 +538,20 

3. Profit net (pierdere netă), 

mii lei 

(126,54) 369,20 +495,74 

4. Rentabilitatea vânzărilor, %  +10,99 +24,64 +13,65 

5. Rentabilitatea activelor, %  

(rd.3:rd.5)x100 

-35,10 +71,85 +106,95 

6. Rentabilitatea capitalului 

propriu, % (rd.4:rd.6)x100 

-97,18 +119,43 +216,61 

7. Coeficientul de autonomie, 

puncte 

0,3611 0,6016 +0,2405 

Sursa: Elaborat de autor în baza Situației financiare al entității pentru 

anul 2020 (Anexa 4). 

 

În urma calculelor efectuate în Tabel, se observă că, în anul de 

gestiune comparativ cu anul precedent s-a înregistrat o majorare a 

tuturor indicatorilor de rentabilitate și a coeficienților menționați. 

Aceasta semnifică creșterea eficienței activității economico-financiare 

a entității.  

Astfel, rentabilitatea vânzărilor s-a majorat de la 10,99% până la 

24,64% sau cu 13,65 puncte procentuale. Prin urmare, în anul curent 

fiecare leu de venit din vânzări generează cu 13,65 bani mai mult, 

ceea ce se apreciază pozitiv pentru entitate.  

Analizând rentabilitatea activelor și a capitalului propriu, observăm 

o majorare esențială cu 106,95 p.p. și 216,61 p.p., ceea ce se apreciază 

favorabil pentru activitatea entității. 
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În acelaș timp, se apreciază favorabil pentru entitate creșterea coe-

ficientului de autonomie în anul curent față de anul precedent cu 0,24 

puncte, și aflarea acestuia în intervalul critic, ceea ce-i va permite enti-

tății ,,Conviot” S.R.L. să beneficieze cu ușurință de un credit bancar.  

Din calculele efectuate, rezultă că întreprinderea ,,Conviot” S.R.L. 

înregistrează în anul 2020 o activitate mai eficientă decât anul 2019, 

ceea ce se evidențiază prin majorarea profitului până la impozitare cu 

538,20 mii lei și înregistrarea impozitului pe venit în mărime de 42,46 

mii lei. 

În perioada anului 2020, entitatea reflectă achitarea în rate a impo-

zitului pe venit din activitatea de întreprinzător în mărime de 

42 460,28 lei, cât și impozitului pe venit din salariu. Începând cu 

01.01.2021, metoda de calcul a salariului suportă modificări, iar cota 

acestuia a rămas neschimbată. 

Concomitent, în perioada analizată, entitatea ,,Conviot’’ SRL a mai 

înregistrat trei tipuri de impozit pe venit reținut la sursa de plată, și 

anume, din cesionarea dreptului de autor, locațiunea mașinii 

administrative și din dividende. Astfel, darea de seamă anuală       

IALS 18 evidențiază următoarele sume: ROY total = 18 862,61 lei; 

FOL total = 7 999,92 lei; DIV total = 9 283,70 lei. 

Referinţe: 
1. Codul fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997. În: Monitorul Oficial al RM, 

08.02.2007, ediție specială (cu modificările și completările ulterioare). 

2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: 

Monitorul Oficial al RM, nr. 1-6, art. 22, cu modificări și completări 

ulterioare. 

Recomandat 

Ela MALAI, dr., lector univ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ И ОЦЕНКИ 

ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ «DAAC HERMES» 

 

Елена СЧАСТЛИВАЯ, студентка 

CZU: 005.583.1(478) schastlllivayaelena24@mail.ru 

 
This article contains an analysis of the motivational system and personnel 

evaluation at the enterprise, as well as proposed measures for improvement. 

Thus, DAAC HERMES will be able to achieve not only an economic effect, 

but also a social one. In addition, the company's management will be able to 

conduct a correct assessment of employees, as well as properly motivate 

them for further labor productivity. 

 

Трудовая мотивация – это способ воздействия на работника с 

целью побуждения его к эффективной трудовой деятельности 

посредством внешних и внутренних факторов. Мотивация 

как экономическая категория отражает социально-трудовые отно-

шения работников по поводу сознательного включения в произ-

водственный процесс [1]. Анализируя мотивирование сотрудни-

ков на предприятии «DAAC HERMES», можно сказать, что дос-

таточно хорошо разработаны как материальные, так и немате-

риальные способы мотивации. Среди материального стимулиро-

вания высокая значимость заработной платы и высокая роль 

различных видов дополнительного материального стимулирова-

ния. Среди нематериальных стимулов значительной мотивирую-

щей силой обладают возможности продвижения по карьерной 

лестнице, дружный коллектив, а также благоприятные и комфор-

тные условия для работы [2]. Однако для ещё более эффектив-

ного совершенствования существующей системы мотивации 

следует использовать уже имеющиеся в организации способы, а 

также рассмотреть и разработать новые стимулы для сотрудников 

компании, что впоследствии повлияет положительно как на раз-

работку самой системы мотивации, так и на повышение произ-

водительности труда работников.  

Касательно оценки персонала следует отметить, что это целый 

ряд действий и мер, направленных на оценку сотрудников и 

mailto:schastlllivayaelena24@mail.ru
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskie_kategorii/
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носящих неизменный характер. Результаты оценки являются 

основой для принятия кадровых решений, разработки стратегий 

по снижению текучести кадров и повышению производитель-

ности труда [3]. На предприятии применяются различные методы 

при оценивании результативности сотрудников. Оценка прово-

дится начиная с подбора кандидата на вакантную должность. В 

данном случае в основном применяется метод интервьюирования 

и заполнения анкет. Сотрудника оценивают и на испытательном 

сроке, когда руководство делает выводы касательно работника, 

соответствует ли он ожиданиям и справляется ли со своими 

обязанностями. В течение текущей деятельности на предприятии 

один раз в год проводится тестирование сотрудников, которое 

основано на вопросах для разных штатов персонала. По резуль-

тату данного тестирования выявляется как психологическое 

состояние работников, так и их профессионализм в работе. Оце-

нивание персонала важно в «DAAC HERMES», так как пред-

приятие ищет квалифицированных специалистов и обучает уже 

нанятых сотрудников для поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности. 

 Таблица  

Положительные и отрицательные стороны мотивационной 

системы и оценки персонала на предприятии 

Так, исходя из эффективной мотивационной системы и оценки 

персонала на предприятии, при разработке мероприятий не 
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требуется создания чего-то нового, следует лишь уделить 

внимание некоторым моментам для их улучшения, например: 

1) ввести дополнительную оплату труда сотрудникам, 

которые перевыполняют норму своих должностных обязанносте; 

2) оплата питания сотрудников; 

3) внедрение новых методов оценки персонала. 

Первое мероприятие – введение дополнительной оплаты 

сотрудникам: например, водителю, совмещающему параллельно 

своим обязанностям работу грузчика. За дополнительные обязан-

ности в виде работы грузчика, водитель может получать 30% от 

должностного оклада, что составит 3 500 леев. Следовательно, 

всего заработная плата работника за месяц будет составлять 6 050 

леев в месяц, а в год общая сумма составит 72 600 леев. Это на  

29 400 лей меньше, чем полноценная работа и водителя, и 

грузчика, т.е. данное мероприятие не понесёт за собой 

значительных затрат, а наоборот, поможет сэкономить средства. 

Второе мероприятие – внедрение оплаты питания сотрудни-

ков. Так как данное мероприятие уже практиковалось, то у руко-

водства предприятия «DAAC HERMES» уже есть чёткое предс-

тавление, как правильно рассчитать и внедрить данный метод 

стимулирования. Главное, это учитывать финансовые возмож-

ности предприятия и численность сотрудников. Данный метод 

будет способствовать уменьшению текучести кадров, а это впос-

ледствии приведёт к увеличению производительности труда и 

сохранению высококвалифицированных работников. 

Третье мероприятие – внедрение новых методов оценки персо-

нала. При найме кандидата на работу применять такой метод, как 

тестирование, внедрить метод «360 градусов», а также использо-

вать ранговый метод оценки сотрудников. Общая стоимость со-

вершенствования методик оценки результатов работы персонала 

составит 37 040,8 лея (сюда входит оплата работы начальника 

отдела – 3 940,8 лей, оплата расходных материалов – 1 250 леев, 

оплата комиссии – 31 850 леев). Мероприятие окупится букваль-

но за 1 день. Можно отметить, что мероприятие не требует капи-

тальных затрат. 
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Так, совершенствование мотивации и оценки персонала на 

предприятии «DAAC HERMES» является не только малозатрат-

ным, но и эффективным. Таким образом, при внедрении предло-

женных мероприятий предприятие достигнет следующего со-

циально-экономического эффекта: снижения текучести кадров и 

повышения производительности труда. Помимо этого, благодаря 

усовершенствованию методов оценки и мотивации персонала, 

руководство компании сможет проводить правильную оценку как 

потенциальных работников, так и своих сотрудников, а также 

успешно использовать методы мотивирования персонала, что 

позволит набирать персонал из надёжных, ответственных, 

инициативных, трудолюбивых и квалифицированных личностей. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ  

И ПРОДУКЦИИ ВНУТРИ КОМПАНИЙ 

 

Алла ЗАХАРКО, студентка 

CZU: 005.6:658.1 allazaharco99@mail.ru     

 
This article is devoted to the issues of the functioning of the quality 

management system in modern companies. After reading it you: 

o find out what every competent manager must know; 

o get to know a growing Moldovan cheese factory; 

o will be able to understand how to create and improve a quality 

management system. 

 

Как потребители, мы ежедневно сталкиваемся с качеством 

продукции и/или услуг абсолютно во всех сферах. Даже если 

посмотреть с точки зрения известной в экономике пирамиды      

А. Маслоу, то первая базовая потребность – это физиологическая: 

качество питания, качество сна, качество медицинского обслужи-

вания. Верхушкой пирамиды является потребность в самореали-

зации и тут мы задумывается о качестве жизни. Сегодня качество 

является важнейшей составляющей конкурентоспособности и 

даже во многом определяет престиж государства в целом. 

В самом развернутом виде качество – это совокупность харак-

теристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

как установленные, так и предполагаемые потребности. Для этого 

на предприятии должна функционировать такая система менед-

жмента качества (СМК), которая будет исходит из того, что 

деятельность по управлению качеством не может быть эффек-

тивной после того, как продукция произведена. Эта деятельность 

должна осуществляться в ходе производства данной продукции. 

К этому мы приходим и в результате многолетней истории 

развития документированных СМК (пять звезд качества).  

Любая реальная система управления качеством так или иначе 

функционирует на основе принципиальной или дифференциро-

ванной схем механизма управления качеством, что позволяет не 

только более четко организовать работы по качеству, но и более 

mailto:allazaharco99@mail.ru


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

226 

оперативно определять меры по обеспечению нужного качества, 

выявлять «адрес» причин, вызвавших отклонения, и принимать 

меры по их устранению. В обеспечении должного уровня качес-

тва также помогают различные прикладные системы: ISO 9000, 

TQM, премии по качеству, 6 сигм, бережливое производство, 

Kaizen, лучшие практики. Среди всего можно выделить сертифи-

кацию как определенный гарант соответствия показателей ка-

чества продукции требованиям нормативно-технической доку-

ментации и стандартам. В Республике Молдова данный процесс 

осуществляются системой сертификации (26 органов по сертифи-

кации и 91 испытательная лаборатория), возглавляемой Департа-

ментом «Moldova-Standard». 

Каждый грамотный менеджер осознает необходимость вплот-

ную заниматься вопросами управления качеством, полагаясь на 

закон «Айсберга», закон десятикратного возрастания затрат на 

преодоление неудач при переходе к следующему этапу жизнен-

ного цикла продукции, цепную реакцию Деминга и другое. 

Для дальнейшего детального анализа СМК был выбран ÎM 

«MET SA PRODUSE IMPEX» S.R.L. – молочный комбинат, кото-

рый работает вот уже 17 лет в сфере молочных продуктов, спе-

циализируется на производстве сыров для пиццы и работает под 

брендом Caşcaval De Drochia, BIO products. Предприятие стре-

мится к удовлетворению потребностей местных жителей в нату-

ральном и высококачественном национальном продукте. Для 

этого на предприятии есть должностные инструкции производс-

твенного персонала (35 человек), инструкции по отдельным ви-

дам деятельности (максимально четко устанавливают порядок 

действий сотрудников при выполнении определенного вида рабо-

ты по изготовлению того или иного вида сыра, масла), внутрен-

ние производственные документы (четко расписан производс-

твенный цикл тех или иных категорий выпускаемой продукции). 

Несмотря на то, что предприятие является сравнительно не-

большим производителем, оно обладает достаточно крупным 

производственным фондом – здания, сооружения, машины, 

оборудование на общую сумму 10 577 887 леев, которое 
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старается использовать максимально эффективно. Так, учитывая 

то, что фабрика работает только 4 дня в неделю, ежегодно она 

производит примерно 240 тонн сыра. При этом, максимально она 

может ежедневно переработать 20 тонн молока. Ключевое необ-

ходимое основное сырье предприятие закупает в сёлах, у сельс-

ких жителей, которые сдают молоко без каких-либо контрактов. 

Молоко закупается обычно в определенных объемах, в среднем 

до 120 тонн молока. Следует помнить, что молоко является ско-

ропортящимся продуктом. Поэтому для его сохранения необхо-

димы специальные условия хранения. Так, при приеме оно хра-

нится в охлаждающей ванне, затем перевозится на завод в моло-

ковозе, и на заводе до проведения повторных проб также 

хранится в специальной охлаждающей ванне, а затем перераба-

тывается. 

Таким образом, качество сырья оценивается несколько раз: 

сначала на пунктах сбора лаборантом, а затем ещё раз на 

предприятии технологом. В ходе производства, в зависимости от 

стадии готовности продукции, контролируется соответствие 

определенным предписанным в инструкциях и стандартах нор-

мам. Данный контроль осуществляют непосредственно рабочие в 

производственном цеху. Качество же уже готовой продукции 

всегда оценивается и подтверждается независимой организацией, 

в Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). А с 

каждой накладной в дальнейшем обязательно должны быть 

приставлены санитарно-ветеринарные сертификаты, сертификаты 

качества на данную партию продукции. В результате такого тща-

тельного контроля продукция обладает высокими показателями 

качества; абсолютно каждый обязательный показатель качества 

того или иного вида продукции соответствует норме, никаких 

отклонений от заданных стандартов нет. 

Для облегчения производственного процесса, сокращения 

производственных расходов, развития инвестиционной деятель-

ности, повышения конкурентоспособности и улучшения имиджа 

предприятию рекомендуется избавиться от зависимости перед 

закупкой основного сырья у сельских жителей. Для этого 
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необходимо построить современную молочную животноводчес-

кую ферму. 250 коров одной из самой высокопродуктивной 

породы голштинской – смогут полностью обеспечить ежеднев-

ные производственные потребности предприятия в молоке. А 

благодаря использованию самого популярного способа организа-

ции коровника – привязное содержание коров с доением в 

стойлах в молокопровод – использование животных будет самым 

безопасным и эффективным.  

Для реализации проекта потребуется 3 месяца и 17 дней. 

Понадобится также привлечение инвестиций в размере 

16 650 000 леев. Для этого предлагается получить субсидию в 

размере 8 325 000 леев, участвуя в «Национальной программе 

развития молочной отрасли на 2020-2026 гг.». Оставшуюся 

сумму рекомендуется покрыть собственным капитал, который, 

как можно понять в результате экономической диагностики, 

используется не совсем эффективно.  

А благодаря ежемесячной экономии многочисленных затрат 

(на содержание помещений в селах-пунктах сбора, на топливо 

для междугородних перевозок, на заработной плате для прием-

щиков молока) ферма окупится уже через 2 года и 11 месяцев. 

Проведенный обзор научных данных по управлению качест-

вом с последующим детальным исследованием деятельности оте-

чественной молочной фабрики помог разработать перспективный 

и экономически эффективный проект, реализация которого 

сможет стать дальнейшей стратегической целью его развития.  
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ФУНКЦИЯМИ МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ «INTEHSIS» SRL 

 

Елена ТИГИНЯН, студентка 

CZU: 334.71:005.3/.8 lena.tiginian@mail.ru 

 
This article raises such topics and acquainted with: 

How, in theory and in practice, management functions are applied and 

provides an opportunity to focus on improving the effectiveness of the 

company 

And also, familiarization with the project, which is the key to organiza-

tional effectiveness is using the right tools and strategies to accomplish a 

specific goal. Its comprehensive solution to create a competitive image and 

increase the level of profitability. 

 

Анализируя тенденции компаний за последние 20 лет, можно 

сказать, что основными причинами проблем, с которыми сталки-

вались предприятия в рыночных условиях, таких как неплатеже-

способность, стагнация развития, финансовый дефицит, ведущий 

к ликвидации или продаже предприятия, было плохое управление 

функциями менеджмента и задержка принятия правильных ре-

шений со стороны руководства. 

Проблема совершенствования управления функциями менедж-

мента актуальна в последние годы, изменились внешнеэкономи-

ческие условия, это политическая и экономическая нестабиль-

ность, а также внезапно возникшие новые барьеры в связи с эпи-

демиологической ситуацией во всем мире. Все это является 

факторами влияния на рыночную структуру и организацию в 

целом. Однако любое предприятие должно быть мобильным и 

адаптивным, а продуманная система менеджмента поможет в 

этом. Многие ведущие экономисты прошлых и нынешних лет 

считают, что управления и его непосредственного развития мож-

но добиться при соблюдении таких основных ипостасей, как 

цель, миссия, стратегия, а также внедрения ценностей, которые 
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будут присущи данному предприятию. При наличии данных 

«инструментов» управление предприятием сразу осуществляется 

эффективно. Многие предприниматели даже не представляют себе 

истинный масштаб влияния менеджмента на общество в целом. 

Можно сказать, что тщательно продуманный процесс управ-

ления предприятием, это логическая предпосылка к достижению 

больших высот и ошеломительного успеха в бизнес-климате 21 

века. Однако хорошо продуманная система управления не будет 

адекватно приниматься и «работать», если отсутствует хорошо 

продуманный менеджмент, который служит прочным фундамен-

том для управления предприятием, а также для его дальнейшего 

развития.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: четыре 

функции менеджмента, которые являются основой в процессе 

управления, служат фундаментом для эффективной организации. 

Планирование отвечает за создание правильной стратегии, 

политики, правил и процедур в достижении главной цели и мис-

сии. Организация включает в себя мероприятия по реализации 

планирования. Очень важно, чтобы сотрудники осознавали свое 

место в компании, знали свои обязанности и задачи для их 

успешного выполнения. Мотивация способствует процессу 

введения, направления и сосредоточивания на важных аспектах, 

которые помогут в реализации своих обязанностей. Ну и функция 

контроля, которая держит ситуацию под контролем и 

обеспечивает, чтобы все запланированные мероприятия и дейст-

вия были выполнены в срок и согласно плану. Познания и 

осведомленность руководителей о функциях менеджмента 

помогут реализовать любой проект, а также получить удовольс-

твие от работы и достичь желаемых целей и задач. 

Модернизация систем управления в 21 веке тесно связана с 

технологическим процессом, поэтому чтобы устранить текущие 

недостатки, тормозящие процесс работы, и усовершенствовать 

их, на сегодняшний день используют множество программных 

обеспечений. Одним из таких является ARIS: программа для 

моделирования бизнес-процессов. 
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Предприниматели могут также опираться на такую систему 

как аутсорсинг, передача управленческих и операционных функ-

ций внешнему управлению, рассматриваются и направления со-

вершенствования как эффективные методы выработки предложе-

ний по оптимизации процессов: «Мозговая атака» используется 

для идентификации возможных причин неудач и потенциальных 

возможностей улучшения качества. Мозговая атака была 

придумана А.Ф. Осборном в США и может быть широко исполь-

зована не только при построении причинно-следственных диаг-

рамм, но и в процессе использования большинства «новых» и 

«новейших» инструментов управления качеством.  

Метод пяти вопросов, комплексный метод, включающий эта-

пы анализа бизнес-процессов и выработки предложений по их 

оптимизации заключается в том, чтобы предложить экспертам 

ответить на 5 групп вопросов по каждой работе, составляющей 

бизнес-процесс: цель, люди, место, время, технология.  

Таким образом, после проведения диагностики предприятия 

«INTEHSIS» SRL, которое занимается оптовой реализацией 

электротехнического оборудования, для реализации главной цели 

совершенствования управления системами менеджмента, предла-

гается внедрить проект. Проект состоит в разработке интернет-

магазина, исключительно с электротехническим оборудованием, 

дабы обеспечить бесперебойную систему купли-продажи. Данное 

приложение-сайт будет включать в себя не только наличие 

прямого контакта с поставщиками (избежание обмана с обеих 

сторон), но также и встроенную технологию ARIS, которая 

обеспечит моделирование бизнес-процессов.  

Чем данный магазин будет отличаться от других интернет-

магазинов? Во-первых, данный инновационный продукт почти 

уникален на молдавском рынке, так как большая часть магазинов 

с данной продукцией работает исключительно офлайн и неспо-

собна порой даже предоставить ассортимент на интернет-сайте, 

не говоря уже о подробном описании товара, его характе-

ристиках, а также методах и сроках его доставки. У данного сайта 

будет также, преимущество. В разработанном сайте будут два 
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варианта, мобильная и полная версия. Это упростит задачу отсле-

живания заказа и приема самого товара: например, при полу-

чении товара необходимо будет лишь отсканировать код.  

Преимущество объединения интернет магазина и программы 

ARIS в том, что данный продукт позволит наладить систему все-

го предприятия. С одной стороны, это будут четко прописанные 

бизнес процессы, которые позволят сотрудникам избегать излиш-

них вопросов и сразу иметь решения для определённых задач, а 

также это позволит при помощи общего хранилища получать всю 

необходимую информацию без запроса через сотрудника, а лишь 

наличием доступа. 

Таким образом, на сегодняшний день нельзя назвать более 

важную и многогранную сферу деятельности, чем менеджмент. 

Предприятия пренебрегающие такой системой управления, не 

смогут добиться эффективного производства и качества обслужи-

вания потребителя. Несмотря на то, что в Республике Молдова 

освоение менеджмента особенно малого сектора бизнеса находится 

лишь на начальной стадии развития, все-таки достигнуты значитель-

ные успехи как в теоретической, так и практической части менед-

жмента. Человек теперь не просто винтик механизма, учитываются 

разные модели управления, а старые структуры управления реорга-

низовываются для достижения максимального эффекта и трудоспо-

собности. А согласно главной цели экономики, – экономического 

развития, предприятиям необходимо постоянное совершенствова-

ние не только согласно основному виду деятельности, но и полной 

системе менеджмента, а именно его главных функций, 

планирования, организации, мотивации и контроля. 

Библиография: 
1. АРСЕНЬЕВ, Ю.Н. Управление проектами, программами. Том 1. 

2021. 

2. КАБУШКИН, Н.И. Основы менеджмента. Москва: Новое знание, 

2006. 

3. ХАРТАНОВИЧ, К.В., КРАЕВ, В.Н. Основы менеджмента. Учебное 
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CONTABILITATEA ȘI ANALIZA CREANȚELOR 

 

Petru SCUTARI, student 

CZU: 657.433 petruscutari1998@gmail.com 

 
In the current situation of the national and world economy, claims 

management plays a very important role in obtaining and maintaining 

profitability of the economic entity. This is an important aspect in conducting 

normal commercial transactions of the entities. In order to achieve its object 

of activity, the entity interacts with the socio-economic environment. The 

economic extension of the claims’ role manifests itself at a legislative level by 

developing accessible mechanisms. 

 

Activitatea oricărei entități generează un sistem complex şi variat 

de relaţii economice şi juridice  cu cumpărătorii de produse şi de mărfuri 

livrate, beneficiarii de servicii prestate, personalul angajat, bugetul de 

stat privind plata impozitelor şi a taxelor, alte persoane juridice şi 

fizice. 

Actele legislative, normative și instructive constituie baza sistemu-

lui de reglementare a contabilității și sunt obligatorii pentru toate en-

titățile, indiferent de tipul de proprietate, forma de organizare juridică. 

În Republica Moldova, contabilitatea creanțelor este reglementată de 

un șir de acte legislative și normative care asigură și eficientizează 

înregistrările operațiilor economice. Ținerea evidenței creanțelor, și 

anume, componența, modul de constatare, evaluare, formare și de stin-

gere a creanțelor sunt reglementate de acte, precum Legea contabi-

lității și raportării financiare nr. 287 [1]. 

În literatura de specialitate sunt întălnite o mulțime de tratări pri-

vind noțiunea de creanță. Prin urmare, nu putem trece cu vederea 

definiția expusă în Standartele Naționale de Contabilitate, iar în 

conformitate cu SNC „Creanțe și investiții financiare”, creanţele – 

drepturi ale entităţii ce decurg din tranzacţii sau evenimente trecute şi 

din stingerea cărora se aşteaptă intrări de resurse, care incorporează 

beneficii economice [2]. 

Lucrarea respectivă evidențiază noţiunile de vânzare în credit și de 

creanță în viziunea diferiţilor autori, evoluția acestor noţiuni în timp și 
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prezintă ce tipuri de creanțe se pot înregistra în contabilitarea entități-

lor. Indiferent de dimensiunea firmei și de numărul tranzacțiilor efec-

tuate, aceastea trebuie să elaboreze și să implementeze strategii şi 

politici în domeniul decontărilor comerciale. Implementarea și func-

ționalitatea unei astfel de strategii, pe de o parte, ar mări cifra de 

afaceri a firmei, și pe de altă parte, ar diminua probabilitatea apariției 

creanțelor compromise.  

Apariția creanțelor este determinată în principal de relațiile care se 

formează între entitate, în calitate de furnizor și clienții săi. Soldul 

creanțelor reflectă valoarea mijloacelor entității care sunt scoase din 

circuitul economic și se utilizează temporar de către alte persoane fizice 

sau juridice. Mărimea, componența, structura și viteza de rotație a 

creanțelor determină necesitatea entității în fondul de rulment,    un șir de 

indicatori financiari și, în final, profitul entității. Întrucât entitatea 

poate modifica modul de efectuare a decontărilor și condițiilor 

contractelor, o importanță deosebită are controlul permanent al stării 

creanțelor și gestionarea acestora. 

Creșterea creanțelor are un impact special asupra entității (Tab.). 

Tabel 

Impactul vânzărilor cu plata amânată 
Participanții (părțile) tranzacției Vânzător 

Decontări Creanțe 

Esența decontărilor Extragerea mijloacelor entității din circulație 

Intențiile părților A reduce perioada de restituire a datoriei debitoare 

Avantaje (+) - Creșterea volumului vânzărilor 

- Atragerea clienților noi 

- Micșorarea stocurilor produselor finite 

- Diminuarea consumurilor privind păstrarea  produselor 
finite 

Riscuri (-) - Creșterea cheltuielilor privind menținerea creanțelor 

- Apariția creanțelor dubioase 

- Micșorarea profitului din cauza apariției creanțelor 

dubioase 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor [3]. 
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Analiza și gestionarea creanțelor sunt necesare pentru prevenirea 

creșterii excesive a acestora care duce la micșorarea încasărilor și la 

apariția creanțelor dubioase (compromise), ce pot contrabalansa în 

întregime profitul entității. 

În lucrare au fost expuse operațiunile ce țin de contabilitatea 

decontărilor comerciale, și anume, ceea ce             țin de apariția, înregistrarea 

și stingerea creanțelor în baza datelor de la entitatea I.I. „Chiviriga 

Vitalie” care are ca gen principal de activitate comerțul. 

În termen se efectuează întocmirea şi înregistrarea documentelor 

primare privind apariția creanțelor: factura fiscală, dispoziția de plată, 

procesul-verbal privind rezultatele inventarierii și documentele ce 

confirmă stingerea creanțelor: ordin de plată, dispoziție de încasare, 

note contabile etc. Toate documentele primare de la entitate se preluc-

rează în contabilitate, verificând corectitudinea  întocmirii şi conţinutul 

lor. 

Evidența sintetică se ține la conturile contabile conform Planului de 

conturi contabile, iar evidenţa analitică a creanțelor se ține pe tipuri de 

debitori, angajați și tipuri de impozite. Toate documentele primare din 

entitate se prelucrează în contabilitate, verificând justeţea întocmirii şi 

conţinutul lor. 

Aspectele practice examinate în prezenta lucrare sunt ilustrare în 

detalii prin exemple elaborate în baza documentelor contabile primare 

și centralizatoare anexate la lucrare, precum factura fiscală, decont de 

avans, ordin de plată, balanța de verificare a conturilor, act de achi-

ziție, contracte. 

Materialul practic acumulat pe parcursul elaborării lucrării per-

mite a constata următoarele vulnerabilități în urma studierii modului 

de reglementare, calculare și contabilizare a creanțelor: 

- decontarea creanţelor în contabilitatea financiară se efectuează 

cu raportarea directă la cheltuielile perioadei de bază în corespundere 

doar cu ordinul conducătorului entităţii privind decontarea creanţelor, 

orice alt act sau document nefiind utilizat; 

- în cadrul contabilizării procurării semnăturii electronice, care 

este pe 2 ani, entitatea a trecut valoarea totală la cheltuielile 

perioadei, adică 713.8, ceea ce nu este corect pentru a majora 
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cheltuielile pentru anul curent, pe când semnătura este pe 2 ani. 

În urma celor expuse, pentru îmbunătăţirea aspectelor contabile, le-

gislative și de gestionare a informației aferente creanțelor, autorul re-

comandă: 

- odată cu introducerea noilor modificări în legislație, elaborarea 

de către autorități a unor ghiduri informative cu exemple practice în 

vederea diminuării discrepanțelor dintre viziunea MF și a contri-

buabililor; 

- contabilizarea corectă a întrărilor, astfel încât să nu fie 

supramajorare a cheltuielilor, de exemplu la procurarea semnăturii 

eletronice, trebuia să fie pusă la cheltuieli anticipate pe termen lung și 

în fiecare lună se făcea trecerea la cheltuieli curente; 

- pentru îmbunătăţirea metodei de ţinere a contabilităţii 

creanţelor, considerăm util a majora numărul angajaţilor, astfel a 

segmenta responsabilităţile, divizându-le mai multor specialişti. 

Referinţe: 
1. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 353-357, din 22.12.2020, 

art. 288. 

2. Standardul Național de Contabilitate „Creanțe și investiții financiare”, 

aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 0.08.2013. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 101-107 din 22.03.2019, art. 

528. 

3. ȚIRIULNICOVA, N. Analiza rapoartelor financiare. Chișinău: ACAP, 

2011, p. 143. 

Recomandat 

Galina LUȘMANSCHI, dr., conf. univ. 
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CONTABILITATEA DATORIILOR FAȚĂ DE PERSONAL 

PRIVIND RETRIBUIREA MUNCII 

 

Dumitrița DIMITRAȘ (FURDUI), studentă 

CZU: 657.28:331.2 ddimitras@mail.ru, 

ddimitrass@gmail.com 

 
Topicality of the researched topic it is emphasized by the fact that in the 

Republic of Moldova changes in legislation related to accounting labor are 

frequent and quite important, because they consist in developing and 

improving theoretical and practical aspects of personnel pay, calculation and 

payment of taxes, payroll deductions. Purpose of the thesis consists in 

multilateral investigating and substantiating the theoretical and practical 

aspects of debt accounting of personnel remuneration according to the 

provisions and requirements of national regulations and international 

accounting practices, as well as legislation and regulations in force related 

to this accounting system, to identify existing problems and substantiating the 

priority directions for improving this accounting sector. 

The theoretical significance of the research conducted in the thesis and 

the practical relevance of the conclusions and recommendations: derives 

from the effect of theoretical and practical recommendations for improving 

the accounting of debts to staff on remuneration in accordance with national 

legislation and international practices.  

 

Pornim de la actualitatea temei cercetate accentuată de faptul că în 

RM modificările în legislație, legate de contabilitatea retribuirii muncii, 

sunt frecvente și destul de importante, deoarece constau în dezvoltarea 

și perfecționarea aspectelor teoretice și practice privind salarizarea 

personalului, calculul și achitarea impozitelor, reținerilor la salariu.  

Scopul lucrării constă în investigаrea multilаterală și fundamenta-

rea аspectelor teoretice și аplicative ale contаbilității datoriilor fаță de 

personal privind retribuirea muncii conform prevederilor și cerințelor 

reglementărilor naționale şi practicilor contabile internaționale, 

precum și actelor legislative și normative în vigoare аferente acestui 

sistem contabil, în vedereа identificării problemelor existente și 

fundаmentării direcțiilor prioritаre de perfecționare a acestui sector de 

contabilitate.  

mailto:ddimitras@mail.ru
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Pentru a realiza și a valorifica scopul lucrării, au fost stabilite 

următoarele sаrcini: examinarea definițiilor generale și carateristicilor 

datoriilor față de personal privind retribuirea muncii; analiza concep-

telor teoretico-metodologice ce stau la baza contabilității datoriilor 

față de personal; prezentarea formelor și sistemelor de retribuire a 

muncii; examinarea şi aplicarea metodelor de calcul aL salariului de 

bază şi suplimentar; analiza datoriilor față de bugetul asigurărilor 

sociale și asigurării obligatorii de asistență medicală aferente salariului 

calculat și achitat; examinarea modului de întocmire și prezentare a 

rapoartelor privind retribuirea muncii şi altele. 

Drept obiect de investigație îl constituie entitatea “Fercer-Lux” 

S.R.L., care activează de 20 de ani, în domeniul comerțului cu ridicata 

a articolelor și a materialelor de contrucție. 

În baza datelor prezentate în Tabelul 1, observăm analiza mai 

multor factori economico-financiari, unii având o influență pozitivă, 

iar alții negativă asupra situatiei economice a entitatii.  

Tabelul 1 

Indicatorii economico-financiari  

în cadrul entității „Fercer-Lux” S.R.L. 

Indicatori Anul 2019 Anul 2020 
Abaterea 

(+,-) 

Venitul din vânzări, mii lei 20281,06 20432,00 +150,94 

Costul vânzării, mii lei 13149,45 13008,00 -141,45 

Profit brut, mii lei 7131,61 7424,00 +292,39 

PPI, mii lei 1739,92 2170,62 +430,70 

Profit net, mii lei 1524,37 1888,92 +364,55 

Randamentul MF, lei 

(VV/MF) 
6007,81 4489,86 -1517,95 

Sursa: Elaborat de autor în baza Situațiilor financiare pentru anul 

2019 și pentru anul 2020. 

 

Analizând datele din tabel privind situația economico-financiară a 

entității „Fercer-lux” S.R.L. în anul 2020, comparativ cu anul 2019, 

observăm o majorare a profitului net cu 364,55 mii lei în anul curent, 

ceea ce este benefic și ne indică faptul că în anul 2020 a desfășurat o 

activitate eficientă.  
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Remarcăm că asupra majorării profitului net cât și a PPI cu 430,70 

mii lei, și a profitului brut cu 292,39 mii lei a avut o influență pozitivă 

majorarea venitului din vânzări cu 150,94 mii lei și reducerea costului 

vânzărilor cu 141,45 mii lei. Majorarea venitului din vânzări ne arată 

că entitatea a avut o înflorire economică, chiar dacă situația pandemică 

a impus anumite restricții ce au afectat și activitatea „Fercer-Lux” 

S.R.L., dar acest lucru nu a impiedicat obținerea unor rezultate 

îmbucurătoare în perioada curentă. Din cele prezentate în Tabel, 

observăm că s-a redus nesemnificativ randamentul mijloacelor fixe cu 

1517,95 lei, ceea ce nu este benefic pentru entitate, dar este absolut 

firesc și ne arată faptul că chiar dacă s-au procurat mijloace fixe, 

acestea nu au adus venit entității în măsura așteptărilor. Analizând în 

general indicatorii din Tabel, putem spune că entitatea a înregistrat o 

creștere economico-financiară și a reușit să-și crească profitul în 

perioada curentă. 

Cercetând literatura de specialitate, datoriile salariale, potrivit 

manualului de contabilitatea întreprinderii de Lilia Grigoroi, 

reprezintă salariul de bază, sporurile, adaosurile, premiile, 

indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă, 

indemnizațiile pentru concediile de odihnă și alte concedii, precum și 

alte recompense acordate de entitate angajaților.  

Evidența angajaților se ține în baza statelor de personal, listei 

angajaților, tabelei de pontaj, contractului individual de muncă, listei 

de calcul/plată a salariului, graficului concediilor de odihnă, 

registrului de evidență a cererilor pentru scutiri. 

Analizând structura salariului, putem observa că acesta este format 

din salariul de bază care, la rândul său, este format din salariul tarifar 

și de funcție; salariul suplimentar și alte plăți de stimulare și 

compensare.  

Pentru evidența și generalizarea informaţiei asupra decontărilor 

față de personаl privind retribuirea muncii este destinat contul de 

pаsiv 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, în 

creditul căruiа se reflectă majorarea datoriilor față de personal privind 

retribuirea muncii, iar în debitul acestuia diminuarea datoriilor fаță de 

personal privind retribuireа muncii. Soldul acestui cont este creditor şi 
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reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal privind retribuirea 

muncii la finele perioadei de gestiune în conformitate cu legislația în 

vigoare și standardele de contabilitate. 

La reținerile de asigurare medicală se referă primele de asigurare 

obligatorie de asistență medicală ale angajaților, la cele fiscale evident 

că se referă impozitul pe venit și la alte rețineri se referă compensațiile 

pentru numite prejudicii materiale, sumele achitate în plus angajatului 

din greșeală, pensiile alimentare, cotizațiile sindicale de obicei în 

instituțiile de stat, avansul neutilizat nerestituit la timp etc. 

Destul de important este de menționat faptul că începând cu anul 

2021 au avut loc modificări radicale privind reținerile la salariu, cotele 

acestora, scutirile aferente și raportarea informațiilor. 

Obligația angajatorului privind contribuțiile de asigurări sociale 

aferente salariului este de 24% față de 18%, reținerile angajatului 

privind contribuțiile individuale de asigurări sociale aferente salariului 

de 6% s-au trecut la angajator, iar primele de asigurare obligatorie de 

asistență medicală achitate de angajator de 4,5% s-au trecut la angajat. 

Scutirea personală s-a majorat de la 24.000 lei la 25.200 lei anual ș.a. 

Tabelul 2  

Informații privind dările de seamă  

ce trebuie raportate de „Fercer-Lux” S.R.L. 
Nr.crt Denumirea raportului 

1 Munca 1 (M 1) – „Câștigurile salariale” 

2 LM – „Mobilitatea salariaților și locurile de muncă” 

3 IPC 21 – „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de 
asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat 

obligatorii calculate” 

4 IRM 19 – „Informație pentru stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente 

raporturilor de muncă.” 

5 IALS 18 – „Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator 

în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit 

decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi” 

6 FORPRO – „Formarea profesională a salariaților” 

7 AM – „Accidentele de muncă” 

8 Munca 2 (M 2) – „Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului 

calculat pentru luna septembrie” 

Examinările și studiile realizate asupra contabilității datoriilor față 

de personal privind retribuirea muncii au permis formularea unor 
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concluzii și recomandări aferente temei. Orice activitate și proces 

legat de datoriile față de personal și apariția acestora, începând cu 

angajarea le găsim reflectate în actele destinate conform legislației în 

vigoare. Contabilitatea datoriilor față de personal reprezintă un proces 

complex, care necesită întocmirea corectă a documentației legate de 

activitatea angajatului. Datoriile față de personal, adică salariile se 

achită prin transferul pe cardul acestora sau din casieria entității, 

confirmând primirea banilor prin semnarea unei liste de plată. 

Cercetările efectuate ne-au permis să formulăm și o serie de 

recomandări: respectarea cerințelor legislative și normative ale 

reglementării naționale și orientarea spre practicile internaționale, 

accentul pe etică în comportamentul profesionistului contabil, precum 

și pe aspectele problematice ale managementului contabil în organiza-

rea și contabilizarea operațiunilor economice, aplicarea procedeelor și 

metodelor corecte și eficiente la documentarea operațiilor economice 

asupra contabilității datoriilor față de personal privind retribuirea 

muncii, ceea ce nu ar atrage după sine amenzi sau penalități. 
Recomandat  

Cristina DOLGHII, dr., conf. univ. 
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PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN ASIGURAREA 

DEZVOLTĂRII DE DURATĂ A FIRMEI 
 

Emina PUNGA, masterandă 

CZU: 334.72:005.511 punga.emina.97@gmail.com    

  
Strategic planning is a tool to identify the best future for an organization 

and the best way to get where it is intended by developing the operations and 

procedures needed to influence and achieve that future. Strategic planning 

has many benefits: problems can be anticipated; essentially improves 

performance; focuses on business goals and objectives; facilitates control; 

ensures coordinated action; provides motivation. Strategic management 

includes a set of theories and models created to support managers to think, 

plan and act strategically. 

  

Planificarea în cadrul întreprinderii joacă un rol esențial, sarcina ei 

constă în a-şi aduce aportul la atingerea scopurilor. Pe lângă planuri, 

întreprinderile fixează şi sarcini independente, care reies din necesităţi 

şi sunt condiţionate numai de posibilităţile colectivului dat. 

Scopul cercetării constă în analiza rolului planificării strategice în 

dezvoltarea eficientă a întreprinderilor și studierea proceselor de 

planificare în cadrul întreprinderii „Floare-Carpet”S.A., dar și 

prezentarea modului prin care planificarea strategică, în procesul de 

management, contribuie la obţinerea unor rezultate economice 

superioare și asigură dezvoltarea de durată a firmei. 

Conceptul de strategie reprezintă ansamblul obiectivelor majore 

ale organizaţiei pe termen lung, principalele modalităţi de realizare 

împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajului 

competitiv potrivit misiunii organizaţiei [1,p.37]. Planificarea 

strategică este un instrument pentru a identifica cel mai bun viitor 

pentru o organizaţie şi cel mai bun mod pentru a ajunge acolo unde se 

intenţionează prin dezvoltarea operațiunilor și procedurilor necesare 

pentru a influenţa şi pentru a realiza acest viitor [2]. Planificarea 

strategică este un instrument care gestionează turbulenţele mediului 

având ca obiectiv supravieţuirea pe termen lung a afacerii în anumite 

medii volatile. Managementul strategic este o formă modernă de 

mailto:punga.emina.97@gmail.com
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conducere ce se bazează pe anticiparea schimbărilor şi modificărilor 

ce trebuie operate în interiorul firmei, dar şi în relaţiile acesteia cu 

mediul ei de interacțiune [3, p.47].  

Procesul planificării strategice presupune: analiza mediului intern 

şi extern al afacerii; formularea viziunii şi a misiunii; formularea 

obiectivelor generale; identificarea strategiilor generale ce vor fi 

urmate; alocarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor; stabilirea 

modului în care toate activităţile vor fi monitorizate şi controlate [4]. 

Managementul strategic presupune evaluarea continuă a companiei şi 

a mediului său de către echipa managerială de top. Astfel firmele 

analizează mediul extern pentru a obține informaţii care să le ajute în 

selectarea celei mai optime strategii. Alegerea strategiei depinde de 

condiţiile mediului extern, dar şi de cele ale mediului intern, de aceea 

analiza mediului extern trebuie însoţită și de o analiză riguroasă a 

resurselor, capabilităţilor şi aptitudinilor interne ale firmei. 

Întreprinderea ce stă la baza elaborării temei este „Floare-Carpet” 

S.A., întreprindere de filat şi producere a covoarelor jacquard, compa-

nia este lider în producerea covoarelor din lână pe teritoriul Republicii 

Moldova. Astfel, în urma analizei și diagnosticării activităților firmei 

și planurilor întreprinderii, se poate evidenția faptul că strategiile 

viitoare se axează pe o abordare corelativă a organizaţiei şi a mediului 

în care îşi desfăşoară activitatea. Prevederile acestora, de regulă, au în 

vedere realizarea unei conexiuni cât mai eficace între firmă şi mediu, 

care se reflectă prin perfomanţele înalte ale organizaţiei. Strategia este 

fundamentată cu scopul de a reduce substanţial riscurile ce însoţesc 

orice activitate economică, așa întreprinderea diminuează pierderile și 

pune accentul pe ridicarea moralului personalului. Astfel, una din 

strategii ar fi acordarea priorității viziunii pe termen lung, a atingerii 

obiectivelor, dar şi a menţinerii rezultatelor acestora, ci nu doar a 

performanţelor trecătoare pe termen scurt.  

Acest studiu a evidenţiat atât aspecte pozitive privind planificarea 

strategică, cât şi practicile care trebuie corectate în vederea sporirii 

şanselor de succes. Aspectele pozitive identificate în cadrul firmei 

privind activităţile de planificare strategică sunt: gradul mare de 

formalizare al planurilor; utilizarea analizei SWOT şi a scenariilor 
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pentru situaţii atât pesimiste, cât şi optimiste; formularea unei misiuni 

adecvate și comunicarea acesteia către angajaţi; interesul sporit faţă de 

nevoile clienţilor.  

În urma analizei SWOT efectuate a întreprinderii „Floare-Carpet”, 

concludem că activitatea întreprinderii se situează în cadranul strategic 

I, adică în cadrul strategiei generice de creștere. Dintre toate strategiile 

cea mai oportună este strategia diversificării ce constă în promovarea 

unor activităţi în domenii de afaceri care se diferenţiază în mod clar de 

domeniul de afaceri curent al firmei. În acest context, a fost propus un 

proiect bazat pe întărirea poziției de lider în rândul concurenților pe 

piața internă, datorită lărgirii spectrului de activitate, dar și promovării 

intense a imaginii întreprinderii. Activitatea suplimentară a 

întreprinderii se va axa în principal pe realizarea serviciilor de: 

restaurare, reciclarea covoarelor vechi, dar și curățatul covoarelor. 

Proiectul e conceput și din motivul oferirii unui serviciu de 

postvânzare clienților. Serviciul postvânzare constituie un element 

important pentru întreprindere, deoarece existența acestor suplimente 

favorizează, de la bun început, o vânzare mai mare a produselor. 

Proiectul va genera transfer de bune experiențe și practici, reprezintă 

și un motor de dezvoltare, propagare și emancipare economică a 

întreprinderii, în care investițiile au efecte importante și rezultate 

semnificative. Proiectul se axează pe creșterea motivării întreprinderii 

și a responsabilității acesteia. Îmbunătățirile aduse de către proiect ar 

permite apariția unei oportunități de dezvoltare a culturii de 

management mai puternice în administrarea întreprinderii. Serviciile 

de calitate vor încuraja și stimula atât tendința de apelare repetată a 

serviciului, cât și influența asupra cumpărării produselor finite, astfel 

aceste servicii oferind un avantaj direct în favoarea întreprinderii. 

Proiectul scoate în evidență relația pe termen lung cu clientul și 

atragerea a cât mai mulți clienți.  

Pentru menţinerea şi accentuarea dezvoltării societăţii „Floare-

Carpet”, pot fi recomandate spre implementare următoarele activități: 

modernizarea bazei tehnico-materiale; dezvoltarea sectorului de 

desfacere către clienţi a produselor; dezvoltarea nomenclatorului de 

produse ce sunt strâns legate de cele comercializate în prezent de 
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firmă, cum ar fi: covoare pentru baie, covorașe pentru mașini; 

realizarea de servicii de postvânzare pentru a extinde volumul de 

clienți și de fidelizare a acestora. 

În urma cercetării, pot fi trase un șir de concluzii referitor la 

beneficiile planificării strategice ce contribuie la bunăstarea de durată 

a firmei: 

- Activităţile de formulare a strategiei îmbunătăţesc capacitatea 

firmei de a preîntâmpina apariția unor probleme, astfel situația de 

incertitudine se reduce.  

- Planificarea concentrează atenţia asupra obiectivelor și scopurilor 

afacerii.  

- Planificarea duce la îmbunătăţirea esențială a performanţei.  

- Lacunele sau suprapunerile în activităţile individuale şi de grup se 

reduc, întrucât participarea la formularea strategiei clarifică rolurile 

diferite ale fiecăruia. 

- Planificarea facilitează controlul. Standardele de performanţă sunt 

stabilite în timpul planificării. 

- Planificarea asigură o acţiune coordonată. Intrările, transformările 

şi ieşirile sunt stabilite, astfel se elimină posibilitatea duplicării 

acestora. 

- Planificarea produce angajament și oferă motivație [5, p.113].  

În concluzie, planificarea este esenţială într-o companie, ca prim 

pas pentru a putea elabora şi implementa o strategie. Aceasta reuşeşte, 

de altfel, să pună în aplicare obiectivele şi misiunea pe care firma şi 

le-a propus. 

Referințe: 
1. NICOLESCU, O. Strategii manageriale de firmă. Bucureşti: Editura 

Economică, 575 p. 2; TAIWO, A. S., IDUNNU, F. O. Impact of Strategic 

Planning on Organizational, 2007. 

2. RUSSU, C. Management strategic. Bucureşti: All Beck, 1991. 402 p. 

3. IRELAND,R.D., HOSKISSON, R.E., HITT, M.A. Understanding 

Concepts of Business Strategy. Thompson South-Western. 576 p. 
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Fiind o activitate desfăşurată de oameni, individual sau în grup, 

turismul de agrement implică o modelare a actului educaţional marcat, 

în primul rând, de respectul pentru natura şi creaţiile genului uman, 

completat de o bună informare asupra destinaţiei, echipamentului, 

căilor, mijloacelor de transport, conformaţia structurală a colectivului. 

Ca parte integrantă a sectorului serviciilor, turismul are o serie de 

trăsături comune cu cele ale celorlalte ramuri ale acestuia, dar se şi 

individualizează prin specificitatea şi complexitatea conţinutului său, 

prin formele de concretizare şi tendinţele de evoluţie. Având ca obiect 

satisfacerea nevoilor persoanelor apărute, cu ocazia şi pe durata 

călătoriilor, turismul poate fi privit, în conţinutul său, şi ca o 

succesiune de servicii (prestaţii), cum sunt cele de organizare a 

voiajului, de transport, de odihnă şi alimentaţie, de recreere etc. O 

parte a acestora vizează acoperirea unor necesităţi obişnuite, cotidiene 

(odihnă, hrană), altele sunt destinate unor trebuinţe specific turistice 

şi, respectiv, formelor particulare de manifestare a acestuia (agrement, 

tratament, organizarea călătoriilor). Sfera noţiunii de recreere este 

considerată cu mult mai cuprinzătoare, turismul reprezentând o formă 

de realizare a acesteia.  

Faptul că noţiunea de recreere are o cuprindere vastă se explică 

prin acceptarea includerii activităţilor aferente în sfera timpului liber, 

căruia i se subordonează. Ca parte componentă a agrementului în 

turism este și industria evenimentelor, care reprezintă unul dintre 

domeniile cu cea mai rapidă creștere în sfera activităților recreative.  

Evenimentele contribuie semnificativ la construirea comunității, 

stilul de viață și petrecerea timpului liber, îmbunătățire, dezvoltare 

culturală, promovare a turismului și vizitare sporită, participarea 

voluntarilor, strângerea de fonduri și dezvoltarea economică. Cel mai 

important, evenimentele creează un sentiment de distracție și vibrație, 
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rezultând un puternic sentiment de comunitate, conectivitate, mândrie 

și simțul locului.  
Din acest considerent, în lucrare am dezvoltat tema ,,Industria 

evenimentelor”, întrucât acestea creează oportunități pentru oameni de 
a se conecta cu o anumită zonă, de a petrece timp împreună, de a 
sărbători și de a experimenta diversitatea culturilor, de asemenea 
încurajează creativitatea și inovaţia. Permit unei comunități să prindă 
viață și să ofere o oportunitate pentru o destinație de a-și prezenta 
experiența turistică și a crește activitatea economică. 

Scopul lucrării constă în definirea conceptului de eveniment, 
identificarea particularităților evenimentelor pe piața turistică a RM și, 
nu în ultimul rând, determinarea tipurilor de evenimente și 
modalităților de organizare și desfășurare a acestora. Deși ne aflăm în 
perioada pandemică, turismul continuă să tindă spre dezvoltare, ceea 
ce crește cererea activităților de agrement și organizarea tot mai 
multor evenimente private, locale, naționale, internaționale etc. 

Conceptul de eveniment are semnificaţia de întâmplare importantă 
(fie din viaţa socială, fie din cea particulară a oamenilor). Dualitatea 
prezentă la nivelul acestei semnificaţii este uşor de observat, atunci 
când ne gândim că în anumite domenii (managementul riscului, 
circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, sistemul militar şi 
geostrategic, de exemplu), conceptul de eveniment are o conotaţie 
negativă, în timp ce în altele (cultură, agrement, solidaritate 
comunitară, petrecerea timpului liber), o puternică conotaţie pozitivă.  

Evenimentele reprezintă unul dintre domeniile cu cea mai rapidă 
creștere în sfera activitătilor recreative. Particularitatea lor constă în 
durata relativ limitată şi unicitatea fiecărui eveniment – este imposibil 
să se organizeze două evenimente absolut identice. Unicitatea distinge 
evenimentele de atracțiile turistice naturale, dar și de cele create de 
oameni. 

Turismul reprezintă pentru Republica Moldova sectorul economic 
care dispune de un valoros potenţial de dezvoltare, neexploatat încă 
suficient şi care poate deveni o sursă de atracţie atât a investitorilor, 
cât şi a turiştilor străini, însă acest lucru este îngreunat de concurenţa 
puternică din partea ţărilor învecinate şi de amploarea problemelor 
legate de competitivitatea turismului în Republica Moldova 
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Componentа principală, după unii specialiști în turism, este 

recomandată de serviciile de аgrement cаre afișează аsigurareа unei 

odihne active а turiștilor. Odihnа аctivă este o caracteristică principală 

a sejurului în zilele de astăzi, contribuind la îndeplinirea nevoilor 

fizice și psihice ale turistului, concretizând cadrul necesar petrecerii 

confortabile și instructive а timpului liber. 

Întrucât Business Centrul de Instruire și Agrement S.A. 

Moldtelecom este puțin cunoscut pe piața Republicii Moldova, ca 

complex turistic, ca prestator de servicii de cazare, alimentare, 

agrement, săli de conferințe, evenimentul dat are scopul de a promova 

centrul și de a înainta spre dezvoltare serviciile prestate de acesta. 

Evenimente speciale de familie, escapade de weekend, team 

building, seminare sau întâlniri de afaceri pot fi găzduite perfect în 

Cadrul Centrului de Instruire şi Agrement Ivancea, care dispune de o 

gamă extinsă de servicii de cazare şi organizare de evenimente la 

tarife deosebit de avantajoase, printre care: cazare, alimentare, săli de 

conferință, pavilioane de odihnă, teren de sport.  

Importanţa economică, socială şi politică a turismului, agremen-

tului, industriei evenimentelor, contribuţia acestora la dezvoltarea eco-

nomiei naţionale în ansamblu a determinat faptul de a efectua acest 

studiu, evaluarea şi identificarea particularităților evenimentelor din 

RM. Atenţia acordată turismului se justifică, în toate ţările, prin faptul 

că, pe plan economic, el creează venit naţional, participă la echilib-

rarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează noi locuri de 

muncă, contribuie la diminuarea şomajului. Concepţia în dezvoltarea 

turismului presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor turistice 

naturale şi antropice din Moldova, iar activitatea de turism trebuie 

orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi 

străini. 

În această lucrare, am avut în atenţie conceptul de eveniment. Am 

văzut că semnificaţia de bază a conceptului este cea de întâmplare 

importantă (fie din viaţa socială, fie din cea particulară a oamenilor). 

Apoi, ne-am concentrat asupra caracteristicilor şi tipurilor. Am 

evidenţiat următoarele caracteristici: unicitatea (în ciuda unor formule 

similare, fiecare eveniment are o desfăşurare particulară), perisabilita-
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tea, intangibilitatea, dimensiunea ritualică, dimensiunea ambianţei şi a 

serviciilor, dimensiunea contactului personal şi a interacţiunii, 

importanţa resurselor umane şi a costurilor aferente (este vorba despre 

o industrie cu costuri mari pentru resurse umane), dimensiunea tem-

porală (timpul este probabil factorul cel mai presant în planificarea şi 

executarea operaţiunilor specifice unui eveniment). 

Ca tipologie, am oferit o variantă în funcţie de natura evenimen-

tului (evenimente de agrement şi petrecere a timpului liber, eveni-

mente personale, evenimente culturale, evenimente organizaţionale), o 

variantă în funcţie de criteriul complexităţii (evenimente individuale, 

evenimente de grup, evenimente organizaţionale, evenimente multior-

ganizaţionale, evenimente naţionale, evenimente internaţionale), pre-

cum şi o variantă bazată pe obiective. 

În concluzie, putem spune că cererea de evenimente continuă să 

fie în creştere (în ciuda momentelor de criză economică), iar industria 

se poate dezvolta atât prin intervenţia tehnologiilor contemporane, cât 

şi prin sporirea gradului de performanţă în actul organizării de eveni-

mente. Profesionalizarea în acest domeniu are un drum clar şi va avea 

ca principal efect creşterea standardelor de calitate şi o mai mare com-

petenţă a practicienilor în această ramură.  

La capitolul organizării evenimentelor și promovării acestora, 

Republica Moldova are nevoie de noi idei, posibilități de dezvoltare, 

investiții pentru plasarea pe plan internațional a activității turistice și 

de agrement. 

În vederea celor spuse mai sus, urmează câteva recomandări 

pentru dezvoltarea industriei agrementului și evenimentelor: 

 Dezvoltarea, diversificarea şi înnoirea permanentă a dotărilor şi 

mijloacelor de agrement specifice tuturor formelor de turism. 

 Dotarea corespunzătoare a unităţilor de agrement, campinguri, 

tabere, centre sportive, tabere de creaţie, discoteci, restaurante cinema, 

cazinouri ş.a. 

 Crearea şi deschiderea noilor puncte de agrement. 

 Atragerea investiţiilor din sectorul privat pentru dezvoltarea 

facilităţilor şi serviciilor turistice de agrement. 
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 Creşterea cooperării internaţionale prin colaborarea cu unele 

firme străine în vederea realizării de către acestea a unor acţiuni de 

echipare a unor staţiuni de agrement (parcuri, stadioane etc.). 

Referinţe: 
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USEM, 2016.  
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This thesis aims to define sustainable marketing and to identify the 

possibilities of its application in the energy sector of the Republic of 

Moldova. In order to achieve this goal, we researched the international 

energy market, legislation and financing projects in the field of sustainable 

energy. The result being the elaboration of a sustainable project for the joint-

stock company "Termoelectrica". 

 

Un factor major ce duce la poluarea mediului sunt afacerile, în 

special cele specializate în producerea energiei. Din acest motiv, e 

vital să implementăm practicile marketingului sustenabil în sectorul 

energetic în vederea evitării de potențiale catastrofe ecologice. 

Scopul lucrării este analiza posibilităților de aplicare a marketin-

gului sustenabil ca direcție de dezvoltare socială și durabilă pentru 

„Termoelectrica” S.A.  

În vederea realizării acestui scop, am stabilit următoarele obiective: 

identificarea diferențelor dintre marketingul clasic și sustenabil; 

cercetarea strategiilor de marketing sustenabil; stabilirea pașilor pentru 

planificarea și implementarea marketingului sustenabil; analiza 

strategiilor dezvoltării durabile pe plan internațional; exemplificarea 

bunelor practici ale aplicării marketingului sustenabil în domeniul 

energetic; studiul proiectelor de consolidare a sectorului energetic 

global în contextul dezvoltării durabile; identificarea caracteristicilor 

activității de marketing a „Termoelectrica” S.A.; analiza aspectelor 

normative aferente eficienței energetice și surselor regenerabile de 

energie; elaborarea unui proiect de marketing sustenabil pentru 

„Termoelectrica” S.A. 

Diferența majoră dintre marketingul sustenabil și cel clasic este 

faptul că marketingul sustenabil nu doar satisface necesitățile 

consumatorilor pe moment, ci o face într-un mod conștient față de 

mediu și societate [3]. Menționăm faptul că marketingul sustenabil nu 
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este marketingul verde, care deseori doar creează impresia unei afaceri 

responsabile. Cea mai cunoscută strategie de marketing este 4P. În 

cazul dat, am analizat cei 4P ai sustenabilității: 

Produsul sustenabil este bazat pe trei piloni, nu epuizează 

resursele naturale neregenerabile, Nu dăunează direct mediului și e 

creat într-un mod social responsabil. 

Prețul sustenabil ține cont în totalitate de costurile economice, de 

mediu și sociale ale fabricării și comercializării unui produs, oferind 

în același timp valoare pentru clienți și un profit echitabil pentru 

afaceri. 

Plasamentul sustenabil presupune diminuarea impactului negativ 

asupra mediului distribuției, camioanele mai eficiente din punctul de 

vedere al consumului de combustibil și cu emisii reduse pot aborda cu 

succes această problemă. 

Promovarea sustenabilă presupune creșterea gradului de 

conștientizare a pieței de masă cu privire la produsele sustenabile. 

Informarea despre produs sau companie. Convingerea consumatorilor 

să achiziționeze produse sau servicii sustenabile. 

Am stabilit cinci pași pentru planificarea și implementarea marke-

tingului sustenabil în afaceri: 

1. Comunicare și implicare – găsirea unui echilibru între sustenabi-

litate și beneficii pentru afaceri, crearea de valoare și reducerea riscurilor. 

2. Evaluarea și prioritizarea riscurilor și oportunităților aferente 

diferitelor piețe. Un pas esențial pentru atragerea investitorilor și 

asigurarea unei bune performanțe financiare. 

3. Angajamentul și colaborarea, acest pas implică stabilirea 

proactivă a obiectivelor și scopurilor, precum și lucrul în parteneriat 

pentru a accelera inovarea durabilă a afacerilor. 

4. Măsurarea și raportarea, următorul pas implică selecția va-

lorilor potrivite pentru a menține strategia de sustenabilitate pe drumul 

cel bun. Nu are rost stabilirea unor obiective ce nu pot fi atinse.  

5. Comunicarea și educarea – un număr tot mai mare de branduri 

au un departament dedicat actualizării site-urilor web cu informații 

despre prioritățile, obiectivele, inițiativele și rezultatele lor de 

sustenabilitate.  
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În Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, obiectivul 7 este 
dedicat: asigurării accesului la energie ieftină, fiabilă, durabilă și 
modernă pentru toți. Uniunea Europeană va investi 470 mld. de euro 
în proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei curate. 
Energia regenerabilă fiind o soluție rentabilă pentru extinderea 
accesului pentru țările sărace din punct de vedere energetic [2]. 

Printre exemplele de bune practici se numără companii precum 
„General electric”, „Siemens energy”, „Orsted” și „Vestas”. „Vestas” 
este liderul pe piața turbinelor eoliene și continuu creează inovații, 
precum turbinele cu pale 100% regenerabile din rășină epoxidică. 

La moment, există numeroase proiecte de consolidare a sectorului 
energetic global în contextul dezvoltării durabile. Dintre ele fac parte: 
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu Linia de 
Finanțare pentru Eficienţă Energetică în Moldova și Linia de Creditare 
pentru Sectorul Rezidențial în Moldova.  

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 
care în cadrul „Programului de Modernizare a Serviciilor Municipale 
în Republica Moldova 2010-2014”, a acordat asistență administrațiilor 
locale pentru a-şi îmbunătăți sistemele de aprovizionare cu apă, 
inclusiv pentru reducerea pierderilor de apă şi îmbunătățirea eficienței 
energetice privind utilizarea energiei.  

„Termoelectrica” S.A. este principalul producător de energie 
electrică în regim de cogenerare; producător şi furnizor de energie 
termică în or. Chişinău şi suburbii, livrând în Sistemul Energetic 
Național circa 20% din consumul total de energie electrică al țării. 
Scopul entității este promovarea celor mai eficiente şi sigure metode 
de aprovizionare cu agent termic şi energie electrică. 

Conform Directivei 2010/31/UE, clădirile sunt responsabile pentru 
40% din totalul consumului de energie în Uniunea Europeană. Рrin 
urmаrе, Rерublicа Moldovа și-а trаsаt un obiеctiv clаr cа toаtе 
clădirilе noi să аibă un consum dе еnеrgiе арroаре еgаl cu zеro 
încерând cu аnul 2021 [1]. 

În vederea aplicării marketingului sustenabil la „Termoelectrica” 

S.A., am propus modernizarea centralei termice Băcioii Noi, cu o 

ulterioară posibilitate de a alimenta toate suburbiile Chișinăului cu 

energie pe bază de biomasă.  
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Pentru asigurarea cu combustibil primar a centralei, se propune 

utilizarea salciei energetice și instalarea cazanului cu puterea de      

500 Kw. Investiția inițială va constitui 1 198 617 lei. Prețul actual al 

combustibilului este 2300 lei/t. Cheltuielile totale operaționale pe 

perioada de studiu a proiectului constituie 14 433 574 lei. Venitul net 

actualizat este 854 336 lei/an.  

Durata de recuperare a investiției este calculată conform formulei: 

DRA CTA / VNA 14433574 / 854336 16,8 ani    

Drept rezultat al studiului efectuat, am stabilit că durata de recupe-

rare a investiției este 16,8 ani. Deoarece durata de viață a cazanului 

este 20 de ani, investiția nu e rentabilă [4]. Doar în cazul când prețul 

de achiziție a combustibilului nu va depăși 1 500 lei/t, proiectul poate 

fi considerat fezabil.  

Dacă proiectul este totuși implementat, propunem elaborarea unui 

spot publicitar în care succint va fi prezentată transformarea salciei 

energetice în energie termică, vor fi subliniate efectele pozitive asupra 

mediului centralelor pe biomasă și va fi sensibilizat publicul prin 

intermediul imaginilor unei familii cu copii în sânul neîntinat al 

naturii. De asemenea, considerăm oportună lansarea concursului 

„Aleg să fiu responsabil” pe rețelele de socializare, unde consumatorii 

de energie bazată pe biomasă vor explica de ce au ales această opțiune 

și cum le-a schimbat viața. Câștigătorii fiind scutiți de plata pentru 

serviciile „Termoelectrica” S.A. timp de o lună. 

Referințe: 
1. DIRECTIVA 2010/31/EU A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 

CONSILIULUI din 19 mai 2010 despre eficiența energetică a clădirilor. 

2. PNUD, ONU, UNFPA, UNICEF, ILO, UN Women. Adaptarea agendei 

2030 de dezvoltarea durabilă la contextul Republicii Moldova. 

3. KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G., 

Principiile marketingului. Ediția 4. Pearson Education Limited, 2005. 

4. ARION, V. Soluții de modernizare a sistemului de alimentare cu energie 

termică din mun. Chişinău (studiu de prefezabilitate). Chișinău: Editura 

UTM, 2007. 93 p. 
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MEDIUL INTERNAȚIONAL AL PUBLICITĂȚII  

ȘI ACTIVITĂȚII DE PROMOVARE 

 

Alexandra CALINCIUC, studentă  

CZU: 339.138:659.126 alexandra.calinciuc@gmail.com  

 

The field of advertising is constantly changing, every day appear 

innovative tools and methods of promotion, new trends in information 

consumption, their techniques demonstrating effectiveness and 

progress over time, while others tend to be ineffective in the long term. 

However, the constant analysis of changes, trends, legal regulations 

and the implementation of international best practices ensure the 

continuity of activity and the success of manufacturing, service 

companies and advertising agencies. 

  

Publicitatea de-a lungul evoluției istoriei umane a cunoscut 

numeroase schimbări, începând cu gravurile în piatră și alte suporturi, 

până la spoturile video și reclamele personalizate, care actualmente 

par a fi cheie spre succesul unei campanii de marketing. 

Piața globală a publicității de-a lungul timpului a cunoscut peri-

oade destul de tulburi și dificile între anii 2000 și 2010. În perioada 

dată, au fost înregistrate atât valori în creștere de 11,4%, cât și valori 

minime de -9,7%. Anul 2011 a adus o oarecare stabilitate privind 

cheltuielile publicitare suportate de companii pentru anii următori, 

până în anul 2020, când pandemia de Coronavirus a oprit multe 

industrii, a cauzat multe cheltuieli, a impus o nouă realitate și modali-

tăți de comunicare cu clienții și a creat noi direcții de publicitate [4]. 

Analizând prognozele privind bugetele cheltuite și care sunt 

previzionate a fi cheltuite de către compania WPP Group, obținem că 

în anul 2019 cele mai multe resurse financiare au fost utilizate pentru 

promovarea produselor și serviciilor prin intermediul internetului. 

Chiar dacă în anul 2020 au fost înregistrate diminuări semnificative 

ale bugetelor utilizate de companii pentru publicitate, datorită 

blocajelor cauzate de situația pandemică, cele mai afectate canale de 

comunicare au fost publicarea reclamelor în cărțile de adrese 

mailto:alexandra.calinciuc@gmail.com


ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 257   

cheltuielile cărora s-au diminuat cu 37,6 %, publicitatea în ziar -33,1% 

și publicitatea la radio cu -26,4% [3, p.67]. 
Pe perioadele în care oamenii au fost nevoiți să rămână închiși în 

case, aceștia aveau în continuare acces la televiziune, internet, radio. 
Respectiv, multe companii au încercat să ajungă la consumatorii lor 
prin intermediul instrumentelor date, ceea ce marchează lansarea 
etapei în care bugetele publicitare trec de la marketingul tradițional 
privind publicitatea tipărită, televiziunea, la marketingul digital. 
Acesta din urmă este mult mai eficient din perspectiva raportului cost-
eficiență, dar și datorită posibilității de adaptare a campaniilor odată ce 
apare necesitatea. Potrivit atât pentru segmentul B2C, cât și B2B, 
marketingul digital permite urmărirea constantă a conversiei, nivelului 
de implicare, rentabilitatea investiției. 

Pentru identificarea noilor direcții de dezvoltare în cadrul com-
paniei Clic Media Grup, a fost aplicată metoda benchmarketingului, 
ce presupune procesul structurat pentru compararea activităților și 
practicilor de lucru ale organizației cu practici asemănătoare identifi-
cate în alte organizații și implementarea celor mai bune idei în prop-
riile procese [1, p.24]. 

Un exemplu ar fi extinderea atribuțiilor companiei în cadrul 
campaniilor publicitare. Compania Ogilvy, și anume, departamentul 
Ogilvy Consulting lucrează în concordanță cu departamentul creativ și 
în fază incipientă se ocupă cu analiza cantitativă a datelor, realizarea și 
analiza sondajelor online, rapoartelor comerciale pentru a înțelege 
comportamentul consumatorilor și a realiza compararea activității 
concurenților [3, p.96].  

Implementarea acestei strategii cu toate că implică cheltuieli 

adiacente, necesitatea formării și organizării manageriale a noilor 

echipe, favorizează obținerea succesului net superior pentru clienți, cât 

și Clic Media, deoarece permite analiza și cunoașterea situației actuale 

pe piață în diverse domenii posibile, fapt ce permite identificarea 

modalităților de valorificare a potențialului economic. Stabilirea unei 

perioade de testare permite urmărirea modului de interacțiune între 

clienți și echipă, determinarea capacității de a realiza obiectivele 

propuse, urmărirea cererii și luarea deciziei fezabile fundamentându-

se pe acești factori. 
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Un atribut esențial al oricărei companii este crearea identității de 
brand atât pentru diferențierea produselor și serviciilor companiei de 
cele ale concurenților, cât și pentru creșterea reputației și poziției pe 
piață. Un brand puternic reprezintă pentru clienți garantul calității, 
timp redus pentru decizia de a cumpăra produsele sau apela la 
serviciile companiei. Astfel, un brand este mai mult decât un produs, 
deoarece poate avea dimensiuni care îl diferențiază într-un fel de alte 
produse concepute pentru a satisface aceleași nevoi. Aceste diferențe 
pot fi: mai simbolic, emoțional și intangibil – legat de ceea ce 
reprezintă brandul său rațional și tangibil – legat de performanța 
produsului mărcii [2, p.144]. 

În pofida faptului că deja de mai bine de 9 ani, Clic Media Grup 
SRL prestează servicii de publicitate, creație și design pe piața 
națională, a reușit să-și creeze o bază de clienți impunătoare și să 
realizeze numeroase proiecte uluitoare, nu este destul pentru crearea și 
menținerea unui brand puternic. Bazându-se în propria promovare, în 
mare, parte pe recomandările clienților, necesitatea poziționării 
brandului este decisivă.  

O modalitate fezabilă de a poziționa și valorifica brandul Clic 
Media este implicarea în proiecte sociale. Aceste activități creează o 
imagine pozitivă în viziunea potențialilor clienți atât naționali, cât și 
internaționali. Spre exemplu, holdingul Omnicom Media Group în 
timpul pandemiei COVID-19, împreună cu proprietarii regionali de 
canale media din Orientul Mijlociu, au decis să sprijine organizațiile 
de caritate oferindu-le spații media gratuit pentru a promova 
campaniile îndreptate spre asigurarea educației, sănătății, sprijinului 
pentru oameni, în special copiii din regiune.  

Cu siguranță că proiectele de asemenea amploare necesită resurse 
financiare colosale, de care Clic Media nu dispune pentru a susține și 
asigura desfășurarea acțiunilor caritabile, cu toate acestea, la fel ca 
personalul Omnicom Media Group, echipa Clic Media poate organiza 
și participa la strângerile de fonduri necesare pentru colectarea 
mijloacelor necesare realizării misiunilor sociale ale organizațiilor 
caritabile. 

Pentru convingerea potențialilor clienți că Clic Media Grup este 

companie perfectă pentru realizarea proiectelor creative, este necesară 



ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 259   

demonstrarea abilităților echipei, și anume, prezentarea lucrărilor 

anterioare. Punerea la dispoziție doar a portofoliului de servicii și 

lucrări executate poate să nu fie suficient pentru convingerea 

clientului, întrucât noutatea design-urilor plasate poate fi supusă 

întrebărilor. De aceea, preluarea acțiunii de elaborare a Raportului 

anual privind activitatea, la fel cum fac agențiile internaționale, 

precum Publicis, Ogilvy&Mather, Omnicom Media Group permit 

clienților să obțină toată informația necesară cu referire la companie. 

Includerea datelor privind istoricul companiei Clic Media, rezultatelor 

financiare, proiectelor anului de gestiune efectuate permite în special 

clienților de dimensiuni mari să fie încrezători în reputația entității și 

în faptul că aceasta va fi capabilă să onoreze contractul și 

responsabilitățile prescrise. 

Drept recomandări principale pentru îmbunătățirea activității 

companiei “Clic Media Grup” SRL, pe lângă cele enumerate mai sus, 

putem propune implementarea strategiilor sustenabile de promovare a 

companiilor pentru a minimiza rebuturile și deșeurile de pe urma 

scoaterii din uz a materialelor promoționale, cât și implementarea în 

cadrul companiei a modalităților interactive de promovare, camerele 

video, senzorii, ce permit captarea, analiza și redarea potențialelor 

mesaje publicitare ce ar putea interesa consumatorul. 

Cu toate că analiza practicilor companiilor internaționale deschide 

noi orizonturi de dezvoltare, eficacitatea acestora nu poate fi 

prognozată. Doar planificarea, implementarea și urmărirea rezultatelor 

determină aplicabilitatea practicilor internaționale în cadrul cruntei 

realități naționale. 

Referințe: 
1. NANCY, R. Tague. Instrumentele calității. Ediția a doua. Sibiu: ASQ 

Quality Press, 2010. 719 p. 

2. BULAT, V. Rolul notorietății brandului în politica de promovare a 

entității economice. Chișinău: CEP USM, 2020. 144 p. 

3. WPP Group. Annual report 2020. 232 p. 

4. Statistica.com (vizitat la data de 10.04.21). 
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PROMOVAREA ȘI STIMULAREA VÂNZĂRILOR 

PRODUSELOR DE CIMENT PE PIEȚELE EXTERNE 

 

Cătălin LAZARI, student  

CZU: 658.8:666.94(478):339.5 lazaricatalin@gmail.com  

 
This study is aimed to highlight the problems and importance of the 

foreign trade in a private sector, production and sale of cement. In the same 

time, there are examined trade policies and marketing strategy of this 

industry leaders. A particular attention is given toward recommendation 

which could contribute in one way or another to the broadening and growing 

up of the export relationship between countries in a such industry as 

production and sale of cement. 

 

Piața de consum de ciment în Republica Moldova este relativ mică, 

cu o concurență acerbă, potențialul de dezvoltare al acestei industrii 

este legat de strategia de integrare economică și de investiții masive, 

Republica Moldova este situată între două piețe mari – Uniunea 

Europeană și Comunitatea Statelor Independente, care pot absorbi o 

cantitate consistentă de ciment, stagnarea exporturilor din Republica 

Moldova are la bază două origini: concurența neloială și legislația 

corigentă. În același timp, fiind inundată de producția ucraineană. 

Principalii jucători pe piața cimentului din Moldova sunt: 

compania S.A. LAFARGE CIMENT (MOLDOVA), parte a grupului 

LafargeHolcim, cu o cotă de piață de aproximativ 60%, urmată de 

Uzina de la Râbnița și importurile de ciment necalitativ (la preț de 

dumping) din Ucraina. Cererea producției de ciment anuală pe piața 

RM fiind aproximativ de 1.000.000 t anual [1]. 

Tabel  

Valoarea productiei industriale fabricate de ciment 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fabricarea 

cimentului, 

varului și 

ipsosului 

1.029.835,3 1.074.846,3 815,515,5 924.687,4 1.005.580,3 1.114.465,4 

Sursa: https://statbank.statistica.md 

mailto:lazaricatalin@gmail.com
https://statbank.statistica.md/
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Practici neloiale și imposibilitatea de a exporta cimentul pe 
piețele externe. Stabilirea interdicțiilor de export al cimentului pe 
piața ucraineană. Producția de ciment se află în derivă din motive 
nelegate de pandemie. Cota producției de ciment importată din Ucrai-
na pe piața locală este în creștere, ajungând să constituie 10-20%, în 
timp ce exporturile de ciment din Republica Moldova sunt blocate de 
instanțele judecătorești din Ucraina prin acțiuni antidumping. În 
conformitate cu acestea, cimentului moldovenesc i se vor aplica tarife 
de 94,6% timp de 5 ani. Republica Moldova nu a inițiat măsuri-oglin-
dă și nu a atacat decizia ucraineană la OMC, deși balanța comercială 
cu Ucraina este în favoarea celei din urmă. Potrivit experților din 
domeniu, cimentul ucrainean are o calitate de conformitate inferioară 
celui moldovenesc, iar utilizarea lui în construcții poate afecta negativ 
stabilitatea seismică a edificiilor. 

Mai mult, companiile de producere de ciment din Moldova sunt 
dezavantajate de prețuri inechitabile la exportul pe calea ferată a 
cimentului, aceste tarife fiind mai mari ca cele de import al mărfurilor, 
fapt de care beneficiază din plin producătorii din Ucraina [2]. 

Preț preferențial la gaz. Uzina de ciment de la Râbnița, una dintre 
cele mai mari întreprinderi din Transnistria, care este principalul 
concurent al fabricii S.A. LAFARGE CIMENT (MOLDOVA), a obți-
nut posibilitatea de a-și reduce semnificativ costurile de producere, în 
urma unei hotărâri a guvernului autoproclamat separatist, de la 1 
martie 2019, gazul livrat uzinei la un preț de 905,14 ruble locale 
pentru o mie de metri cubi, aproximativ 56,2 dolari, în timp ce prețul 
gazelor livrate de „Gazprom” în Moldova este aproximativ de patru 
ori mai mare, ce constituie 237,46 dolari [3]. 

Promovarea brand-ului LAFARGE (MOLDOVA) 
1. Participări la Expoziții. La data de 19-20 noiembrie, a avut loc 

evenimentul economic major – Moldova Business Week 2020, de 
asemenea, compania participă la expoziția anuală 
MOLDCONSTRUCT, ce are loc în luna martie la Moldexpo [4]. 

2. Agenți de vânzare. Reprezintă compania în activitatea de 
vânzare a produselor, teritoriul fiind divizat pe zone (Sud, Nord și 
Centru) astfel, ei asigură întreprinderea cu informații specifice despre 
cerințele clienților și le furnizează și lor informația necesară, pot 
încheia contracte sau colaborări. 
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3. Aplicația MeșterPro. Această aplicație poate fi instalată pe 

orice dispozitiv de tip IOS sau Android, de pe PlayMarket sau App 

Store, este menită să ajute clientul în alegerea produselor de ciment 

calitative și utilizarea lor corectă în lucrările de reparații/construcții[5]. 

4. Exemplu de promovare a brand-ului prin intermediul mass-

mediei. Ca exemplu, Reportaj Moldova 1 – Redescoperă Moldova, a 

avut loc un reportaj la data de 3 octombrie 2020, unde a fost pre-

zentată uzina LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) și a fost intervievat 

Directorul General atât despre dezvoltarea ulterioară a regiunii, cât și 

despre istoria acestei uzini [6]. 

5. Exemple de colaborări și parteneriate:  

 Golden Member în cadrul Asociaţia Businessului European (EBA) [7]; 

 Compania „Lafarge Moldova” în parteneriat cu Primăria Rezina, 

au organizat seminarul Rolul regional de dezvoltare a afacerii; 

 În 28 noiembrie a avut loc Retail Event Lafarge Moldova 2019, a 

fost organizată și o tombolă cu vouchere și cadouri cu participarea 

partenerilor strategici [6]. 

6. Lansarea de soluții inovative: 

 LafargeHolcim investește 160 milioane de franci elvețieni în 

reducerea amprentei de carbon din Europa. Cu părere de rău, acești 

bani momentan nu pot fi valorificați și în Republica Moldova, deoa-

rece legislația noastră nu are reglementate mecanismele care ar 

permite investițiile în tehnologiile ce susțin economia circulară [6]. 

 LafargeHolcim prin subdiviziunea sa Geocycle oferă o soluție 

unică pentru tratarea deșeurilor de anvelope: CoProcesarea în uzinele 

de ciment proprii. Astfel se asigură un management sustenabil al 

fracțiilor întregi de anvelope, lasând zero reziduuri. 

Referințe: 
1. ILIE, Georgeta. Comerțul internațional și politici comerciale. Ediția a    

II-a, revizuită și adăugită. Editura Universitară, 2015. 

2. https://mybusiness.md/ro/categories/analitica-si-investigatii/item/15363-

paine-mai-putina-iar-cimentul-ucrainean-inunda-piata-din-moldova   

3. https://www.lafarge.md/ro/aplicatia-mesterpro 

4. http://eba.md/eng/members/lafarge-moldova 
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PROIECTELE DE PARTENERIAT ÎN DEZVOLTAREA  

UNEI DESTINAȚII TURISTICE 

 

Daniela MACOVEI, studentă 
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This thesis is focused on the theoretical and practical research of 

partnership projects in the development of a tourist destination in the 

Republic of Moldova. Analysis of the tourist potential of Nisporeni district 

and of the partnership projects for the development of this area.  

During the research work, the project “MuseumInfo Tur” was promoted, 

which involves capitalizing on the tourist potential of Nisporeni district. 

 

Proiectele de parteneriat cu diferiți actori devin un element-cheie în 

dezvoltarea turismului unei destinații din Republica Moldova. 

Parteneriatele sunt un mijloc pentru atragerea unor scopuri mul-

tiple, cum ar fi: dezvoltarea economiei țării, îmbunătățirea calității ser-

viciilor turistice, eficientizarea operațiunilor organelor administrației 

publice și a celor din domeniul turismului [1]. 

Scopul lucrării constă în cercetarea și generalizarea aspectelor 

teoretice și metodologice privind proiectele de parteneriat în dezvolta-

rea unei destinații turistice. 

Pentru realizarea acestui scop, au fost determinate următoarele 

obiective: relatarea aspectelor teoretice de parteneriat, definirea aspec-

telor generale de parteneriat public-privat, stabilirea acțiunilor de ini-

țiere a unui proiect public-privat în dezvoltarea unei destinații turis-

tice, analiza potențialului turistic al raionului Nisporeni, prezentarea 

proiectelor de parteneriat public-privat din raionul Nisporeni, 

promovarea proiectului ,,MuseumInfo Tur” pe rețelele de socializare. 

S-a studiat potențialul turistic al raionului Nisporeni și s-a determi-

nat că este unul din cele mai pitorești locuri din Republica Moldova, 

s-a observat că are un bogat patrimoniu natural antropic reprezentat 

prin dealuri (dealul Bălănești – 430 m, dealul Răcătău – 420 m, dealul 

Zghihara – 355 m), râuri (Prut, Nârnova, Lăpușna, Cogâlnic, Budăi), 

vulcani noroioși (,,Buricul Susanei”, satul Brătuleni), arbori seculari 

(Fagul din Pădurea Cobac – 140 ani, stejarul pedunculat din satul. 
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Păruceni – 360 de ani, stejarul pedunculat din satul Boldurești – 300 

de ani, scorușul lui Ștefan cel Mare – 260 de ani), rezervații protejate 

de stat (peste 4,52 mii ha din teritoriul ariilor protejate de stat). 

 
Fig. 1. Rezervații naturale și peisagistice protejate  

de stat în raionul Nisporeni 

A fost precizat că patrimoniul cultural material al raionului Nispo-

reni este compus din muzee (Muzeul de Istorie și Etnografie, orașul – 

Nisporeni; Muzeul Meșteșug și Design – satul Ciutești; Muzeul de 

Istorie și Etnografie – satul Iurceni etc.), case-muzee (Casa meșteriței 

populare Mârza Parascovia – satul Ciorești; Casa meșterul popular 

Zaharia Triboi – satul Ciorești; Casa-muzeu a scriitorului Grigore 

Adam – satul Bălănești ș.a); curți boierești (Conacul boieresc Gonata, 

satul Zberoaia; Conacul boieresc Cazimir, satul Milești), lăcașuri 

sfinte (Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului – comuna Vărzărești; 

Mănăstirea Sfânta Cuvioasa Parascheva – satul Bursuc etc.) [2]. 

S-a stabilit că raionul Nisporeni are un bogat patrimoniu imaterial 

ilustrat prin evenimente și festivaluri. 

Tabel  

Festivalurile importante din raionul Nisporeni 
Denumirea 

festivalului 

Locația Prezentarea 

Festivalul Național 

al Prunei 

Orașul 

Nisporeni 

Organizat tradițional în luna septembrie vine 

drept o oportunitate de valorificare a 

potențialului atât al producătorilor din raionul 

Nisporeni, cât și din țară. 

Festivalul-concurs 

național al 

interpreților 

cântecului folcloric 

„Maria Drăgan” 

Satul 

Bălăurești 

Este organizat în memoria interpretei de muzică 

populară, Maria Drăgan și se desfășoară în luna 

august cu participarea interpreților din Moldova, 

România și alte țări, cu scopul valorificării 

folclorului tradițional moldovenesc și susținerea 

tinerelor talente. 

Rezervația 
naturală 
silvică 

,,Zberoaia 
Lunca”, s. 
Zberoaia 
(148 ha)

Rezervația 
naturală de 

plante 
medicinale 
,,Seliște”, s. 

Păruceni 
(302 ha)

Rezervația 
naturală 
silvică 

,,Seliște-
leu”, s. 

Păruceni 
(315 ha)

Rezervaţia 
peisagistică 

,,Vila 
Nisporeni”, 
or.Nisporeni 
(3499 ha)

Rezervația 
peisagistică 
,,Cazimir-
Milești”, 
s.Milești 
(517 ha)

Rezervația 
naturală 
silvică 

,,Cobac”, 
s.Ciorești 
(24,7 ha)
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Rezultatele obținute denotă că raionul Nisporeni este o destinație 

care prezintă interes pentru colaborările de parteneriat datorită patri-

moniului turistic pe care îl posedă. 

Pentru perioada de cercetare a fost efectuat un plan de promovare a 

proiectul ,,MuseumInfo Tur” ce presupune valorificarea și sporirea 

vizibilității patrimoniului cultural și istoric al raionului Nisporeni, prin 

crearea unui centru de informare turistic în cadrul Muzeului de Istorie 

și Etnografie din orașul Nisporeni.  

 

 
Fig. 2. Pagina de facebook și instagram  

a proiectului ,,MuseumInfo Tur” 

 

Promovarea s-a realizat pe rețele de socializare, facebook și instag-

ram, planul promovării a fost constituit din șapte acțiuni, fiecare 

acțiune a avut un scop bine definit, grup-țintă și anumite efecte 

prognozate: 

1. Efectuarea paginilor de facebook și instagram a Proiectului 

MuseumInfo Tur. 

2. Promovarea panoului I (comun) Muzeul de Istorie și Etnografie 

din orașul Nisporeni. 

3. Promovarea panoului II (comun) Atracții turistice cultural-

istorice din raionul Nisporeni. 
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4.  Prezentarea panoului III (comun) Atracții turistice naturale din 

raionul Nisporeni. 

5. Prezentarea panoului IV (individual) Sărbători și târguri 

naționale din raionul Nisporeni. 

6. Prezentarea panoului V (individual) Meșteșuguri și produse 

locale din raionul Nisporeni. 

7. Prezentarea Hărții turistice a raionului Nisporeni. 

În baza rezultatelor obținute, putem menționa că prin promovarea 

proiectului ,,MuseumInfo Tur” un număr însemnat de persoane au fost 

informate despre proiect, dar și despre potențialul turistic al raionului 

Nisporeni. 

Concluzii: 

1. Am stabilit că ramura turistică depinde foarte mult de proiectele 

de parteneriat, deoarece cu ajutorul lor se dezvoltă acest sector, dar și 

economia țării. 

2. Am constatat că raionul Nisporeni este o destinație ce dispune 

de un potențial turistic care necesită a fi dezvoltat prin atragerea 

proiectelor de parteneriat. 

Referințe: 
1. Actes de la Journée nationale de l’OZP ,,Le parteneriat: histoire et essai de 

definition”: Maître de conférences à l’IUFM de Versailles, 2015, pp. 1-3. 

2. GUȚUI, V., MIRON, V. Nisporeni destinație turistică. Nisporeni, 2010, 

pp. 9-16. 

Recomandat 

Adriana BUZDUGAN, dr., conf. univ. 
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ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING 

SUSTENABIL ÎN SISTEMUL ENTITĂȚII DE COMERȚ 
 

Maria OLARU, masterandă 

CZU: 339.138:574  
 

In modern market conditions, with fierce competition in all segments, any 
producer or retailer who strives to operate successfully must definitely focus on 
the quality and relevance of the products. We are following major 
technological, demographic and industrial changes, which have intensified the 
environmental effects of human activity. A focus on sustainability and comp-
liance with the rules of nature, not production, remains the key to any sig-
nificant modern business. Classic marketing has always focused on 
transforming a person into a potential customer. Instead, sustainable marke-
ting is a process of creating and exchanging value, which focuses on the con-
cept of value for the customer and future generations; and the result of product 
exposure and interaction with the environment. The aim of the scientific work is 
to study the importance and relevance of the susettable marketing activity in 
the development and management of modern economic unit. 

 
Marketingul sustenabil, numit și marketing ecologic sau durabil, 

este atunci când o companie concentrează investițiile sociale și de me-
diu ca strategie de marketing. Companiile sunt adesea criticate pentru 
risipă, majorarea prețurilor și publicitate înșelătoare. Pentru a contra-
cara acest tip de publicitate, marile corporații apelează la marketingul 
sustenabil. Deși este un domeniu în curs de dezvoltare, marketingul 
sustenabil este o piesă importantă a strategiei de marketing.  

Evoluția marketingului a fost descrisă prin cinci concepte: produc-

ție, produs, vânzare, marketing și marketing social. Aceste concepte 

au stat la baza tuturor activităților de marketing. Cercetările în 

domeniul marketingului ecologic au apărut în anii 1970. Primele 

rudimente de „marketing sustenabil” au fost observate în 1980. În 

publicațiile științifice, termenul de marketing sustenabil a fost deja 

folosit, cu toate acestea, alte concepte conexe precum „consumul 

ecologic” și „marketingul ecologic” au câștigat mult mai multă 

atenție. În anii 1990, majoritatea cercetătorilor s-au concentrat pe un 

anumit element de marketing sustenabil, adică publicitatea. În anii 
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2000, savanții cercetau utilitatea marketingului ecologic și a rezulta-

telor sale. Studiile din 2010 au investigat impactul marketingului eco-

logic asupra preferințelor clienților, prin intermediul de strategii apli-

cate. După 2011, cercetătorii au analizat comunicarea de marketing 

ecologic, limitările de management și potențialul marketingului dura-

bil. În ultimii ani, conceptul de marketing sustenabil a câștigat o pozi-

ție substanțială în cercetări interne ale companiilor; iar tema evoluției, 

conceptualizarea și potențialele beneficii ale marketingului ecologic 

rămân domenii noi și semnificative ale studiilor de management. 

Marketingul sustenabil, în viziunea micromarketingului, este de a 

schimba atât comportamentul consumatorului, cât și cel al producăto-

rului pe termen lung, în timp ce macroabordarea marketingului 

subliniază trei principii de bază ecologice, sociale și economice         

U. Jamrozy a demonstrat modelul triunghiular în trei dimensiuni – 

marketingul sustenabil consta din viabilitatea economică, echitatea 

socială și protecția mediului. 

Piața modernă a entității de comerț se caracterizează prin schimbări 

fundamentale în condițiile economice cauzate de transformarea siste-

mului economic, a preferințelor consumatorilor, formarea societății infor-

maționale și integrarea în procesele economice. Fenomenele economice 

escaladează lupta concurențială între unitățile comerciale pentru cota lor 

de piață. Pentru a-și menține și întări pozițiile, entitățile de comerț ar 

trebui să își construiască din ce în ce mai mult procesele comerciale, 

marketing și tehnologice eficiente. Creșterea economică și succesul 

activității unităților de comerț, de regulă, se află într-o anumită legătură 

cu dezvoltarea marketing. Practicile de afaceri durabile au puterea de a 

atrage clienți, de a obține profit și de a influența fiecare nivel al 

alimentelor, de la stocarea alimentelor până la gestionarea resurselor. 

Incorporarea durabilității în modelul de afacere presupune luarea în 

calcul a mai multor aspecte: Economie de energie; Protecția mediului; 

Eficiența utilizării resurselor și lupta împotriva deșeurilor; Politici de 

condiții egale; Comerț de proximitate; Sprijin pentru grupurile vulne-

rabile; Etică de afaceri; Comunicare transparentă cu toți actorii sociali.  

Pentru a incorpora durabilitatea în modelul de afaceri, multe 

companii, mai ales atunci când vorbim despre companii mari, iau ca 
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ghid obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), un total de 17 

obiective al căror scop este de a construi o lume mai bună până în 

2030, adică, o lume fără sărăcie, corectă, care promovează condiții de 

concurență echitabile, în care biodiversitatea este protejată, există 

educație pentru toți și câștigăm lupta împotriva schimbărilor climatice, 

printre alte aspecte. 

În activitatea sa METRO Group este reprezentată la nivel global cu 

678 de magazine în 24 de țări, prin intermediul cărora stabilește 

standardele pentru viitor: orientarea către client, rețele, spirit antrep-

renorial, durabilitate, conducere puternică, orientare spre obiectiv. 

Compania METRO Cash&Carry Moldova este un lider pe piața locală 

cu o istorie de 17 ani și experiență de lucru cu diferite categorii de 

consumatori: HoReCa, revânzători, clienți finali. Aproximativ 25.000 

de articole alimentare şi nealimentare, disponibile în fiecare magazin 

METRO, răspund cerinţelor clienţilor săi.  

Metro Cash&Carry Moldova integrează sustenabilitatea în dezvol-

tarea afacerii, componentă apreciată la nivel internațional. Metro 

Cash&Carry a fost listată în clasamentul de dezvoltare durabilă al 

Indicilor de Sustenabilitate Dow Jones (DJSI), segmentul „Food & 

Staples Retailing”, fiind una din cele 6 companii din domeniu, califi-

cate după evaluarea experților. Pe baza abordării de afaceri Wholesale 

360 și în cadrul abordării de durabilitate METRO SUSTAINABLE, 

compania urmărește strategia de durabilitate operațională. Această 

strategie se concentrează pe ceea ce este important: asigurarea că acti-

vitățile de sustenabilitate abordează aspectele și problemele care afec-

tează cel mai mult compania și pe care le poate valorifica prin acti-

vitățile de afaceri – împreună cu clienții și partenerii săi. Afacerea 

durabilă pentru Metro Cash&Carry înseamnă îmbunătățirea „amp-

rentei alimentare”, reducând în același timp amprenta companiei. În 

acest mod, compania generează valoare adăugată pentru clienții săi și 

se străduie să ofere contribuția la stăpânirea provocărilor globale din 

societate în ansamblu.  

În concluzie, putem aprecia faptul că evoluţia viitoare a marke-

tingului va fi o reacţie faţă de numeroasele schimbări climaterice, deg-

radarea accentuată a mediului natural, creșterea poluării, diminuarea 
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considerabilă a stratului de ozon, reducerea resurselor, creșterea con-

sumului de materii prime și materiale, risipa alimentară și deșeurile 

etc., presiuni şi influenţe directe şi indirecte asupra mediului de 

afaceri, pe care vor continua să le exercite şi să le genereze forţele 

care modelează peisajul global. Cultura organizațională și 

responsabilitatea social corporativă a companiei METRO Cash&Carry 

Moldova plasează unitatea economică în fruntea sectorului de retail 

după practicile durabile aplicate. Pe parcursul activității sale compania 

a implementat mai multe schimbări și acțiuni pentru a proteja angajații 

și mediul înconjurător în care locuiesc. Convingerea companiei este că 

o comunitate mai puternică putem construi doar prin responsabilitatea 

pentru protecția mediului înconjurător, economiei și societății. 

Referințe: 
1. Sustainability Marketing: A Changing of Marketing Concept Lead to Sus-

tainable Business. În: International Journal of Business and Social Scien-

ce, vol.7, no. 4, 4 aprilie 2016. 

2. Strategies and Innovations in Modern Trade Marketing, 16 iunie 2019, 

S.N. DIYANOVA, E.N. GUBA, M.V. GUSEVA T.S. POPOVA In: 

International Journal of Economics and Business Administration. 

3. Objectifs de développement durable. ORGANIZAȚIA NAȚIUNILOR 

UNITE PENTRU ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTURA. “Bibliometric 

Analysis of Green Marketing Research from 1977 to 2020”, MDPI 

journals, 8 ianuari 2021. 

4. Site-ul official al companiei Metro Cash&Carry https://www.metro.md/?-

itm_pm=md:ncp:ctr:ri:0:0 

Recomandat 

Adriana BUZDUGAN, dr., conf. univ. 
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ANALIZA PREFERINŢELOR CONSUMATORILOR  

ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII POLITICII DE  

MARKETING A ENTITĂȚII ECONOMICE 

 

Tatiana MODVALA, studentă,  

CZU: 339.138:366.1 modvalatania@gmail.com 

 
We live in a society that is constantly evolving and developing, and 

keeping up with new trends in the modern market and being able to face the 

competition is not easy at all, it can be a big challenge for every company. It 

is very important the extent to which a company tends to satisfy its customers 

and what techniques it applies to maintain and retain them, as the consumer 

has now become one of the factors around which the activity of each 

company revolves. 

 

Odată ce şi-a început activitatea, fiecare entitate economică are 

tendinţa de a obţine un profit cât mai mare din activitatea pe care o 

desfăşoară, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de noi 

consumatori, fapt ce este prevăzut şi în cadrul marketingului modern. 

Unul dintre conceptele de marketing date de către W.J. Stanto, ne 

defineşte marketingul ca fiind, „un întreg sistem de activităţi econo-

mice referitoare la programarea, stabilirea preţurilor, promovarea şi 

distribuirea produselor şi a serviciilor menite să satisfacă cerinţele 

consumatorilor actuali şi potenţiali” [1, p.20]. Respectiv, având în 

vedere însăși definiţia dată, putem susţine că una din funcţiile de bază 

ale fiecărei întreprinderi este de a satisfice nevoile şi necesităţile con-

sumatorilor, cu o eficienţă maximă. În acest sens, Ph.Kotler susţine că: 

„Marketerii trebuie să intre în conexiune cu clienţii – şi, cu această 

ocazie, să le ofere informaţii, să-i cucerească şi poate chiar să-i ener-

gizeze” [2, p. 209]. Deci, consumatorul devine cheia de succes a 

fiecărei entităţi economice şi doar companiile concentrate pe client pot 

crea relaţii bune cu acesta. 

Fiecare organizaţie are funcţia de a satisface necesităţile de consum 

ale clienţilor, deoarece vânzările unei companii depind de compo-

nente: potenţialii clienţi şi clienţii existenţi. Literatura de specialitate 

ne oferă următoarea definiţie a consumatorului: „consumatorii sunt cei 

mailto:modvalatania@gmail.com


 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

272 

ce determină vânzările şi profilul unei firme prin deciziile lor de cum-

părare, astfel că motivaţiile şi acţiunile lor determină în fapt viabilita-

tea economică a unei firme ” [23, p.5]. În paralel cu definiţia dată, 

putem afirma cu certitudine că doar o companie ce tine cont de ne-

voile de consum ale consumatorilor, va reuşi să-i menţină, să-şi mă-

rească volumul de vânzări şi să atingă scopul de maximizare a profi-

tului. Astfel, şi marketigul prevede că activitatea unei firme trebuie 

desfăşurată ţinând cont de cerinţele consumatorilor acesteia. 
Integrarea marketingului în cadrul companiei presupune şi semnifi-

că desfăşurarea şi aplicarea anumitor activităţi de marketing specifice, 
cum ar fi: selectarea şi recrutarea personalului în domeniul marketin-
gului, elaborarea politicii şi strategiilor de marketing anumite şi efi-
ciente şi realizarea unei anumite legături specifice dintre marketing şi 
celelalte activităţi realizate în cadrul organizaţiei. Deci, pentru a-şi 
putea aplica în practică obiectivele, agenţii economici tind spre îmbu-
nătăţirea poziţiei pe piaţă, maximizarea profitului, majorarea vânzări-
lor, etc., iar toate acestea pot fi realizabile doar prin aplicarea unei po-
litici de marketing eficiente şi de lungă durată. Guy Seraf a menţionat 
că întreprinderile bogate nu fac marketing pentru că au bani, ci au 

bani pentru că fac marketing” [6. p. 203]. 
Ca obiect de studiu în realizarea articolului dat a servit compania 

ce se specializează în producerea și comercializarea materialelor pro-
fesionale pentru finisaj în construcții cu o gamă vastă de produse – 
Î.C.S. „DAW BENȚA MOL” S.R.L. Deci, în continuare, în confor-
mitate cu analizele efectuate ale preferințelor clienților companiei, se 
propun următoarele idei și recomandări de îmbunătățire a politicii de 
marketing a companiei. 

Compania „DAW BENȚA MOL”, nu practică nicio strategie de fi-
delizare a clienților, totuși, aceasta reușește să-și mențină clienții fideli 
și de ce nu, să atragă și noi clienți potențiali prin comercializarea vop-
selelor de calitate superioară. Deci, luându-se în considerare faptul că 
comportamentul consumatorului se exprimă pe piață, studierea 
acestuia devine un factor major și semnificativ pe piața produselor de 
vopsea [35, p.409].  

La aspectul ce ține de politica de produs, propunem următoarele 

recomandări: 
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 organizarea webinarelor prin motivarea consumatorilor de a 

renunța la vopseaua de calitate inferioară și de a fi informați despre 

proprietățile unei vopseli de calitate superioară; 

 comanda online sau prin telefon; 

 lărgirea sortimentului de produse necesare în procesul de lucru 

cu produsele de vopsea. 

Politica de preț este unul dintre factorii ce au o influență majoră 

asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor. Respectiv, propunem 

următoarele strategii de preț, în funcție de preferințele consumatorilor: 

 strategia prețului corelată cu concurenții, care presupune 

stabilirea unui preț al vopselelor în raport cu prețurile concurenților; 

 stabilirea unui preț mai mic decât al concurenților pentru a 

atrage cumpărătorii; 

 stabilirea prețurilor promoționale și cu reducere de atragere a 

cumpărătorilor; 

 adaptarea prețului în funcție de raportul cerere-ofertă. 

Desigur, o altă variabilă foarte importantă a mixului de marketing, 

ce contribuie la manipularea și influența consumatorilor, este politica 

de promovare. La acest aspect, am venit cu următoarele propuneri și 

recomandări: 

 postarea Tutorialelor video prin realizarea anumitor decoruri 

cu ajutorul vopselelor Caparol, pentru a trage mai mulți urmăritori 

pe pagina de instragram și facebook; 

 organizarea concursurilor pe rețelele de socializare; 

 colaborarea cu un influencer pentru a promova afacerea; 

 card de fidelizare. În Figură avem reprezentat un model de card 

de fidelizare a clienților, elaborat de autor, ce ar putea fi aplicat de 

către compania Caparol Moldova. 

  
Fig. Model de card de fidelitate 

Sursa: Elaborat de autor. 



 

Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. 

Lucrări studențești, ediția 2021 

 

274 

În aspectul ce ține de politica de distribuție, o problemă majoră 

pentru clienți constă în faptul că compania Caparol Moldova nu 

realizează livrări gratis la distanțe prea mari. Respectiv, dacă un client 

din Leova și-ar dori o livrare gratis din partea companiei, acesta, la 

rândul său, ar trebui să efectueze o comandă de cel puțin 5.000 de lei, 

ceea ce în unele cazuri nu este convenabil pentru client, dar nici pentru 

companie de a realiza o livrare gratis, întrucât cheltuielile de distribu-

ție ar fi prea mari. În conformitate cu acest aspect, pentru a nu suferi 

cheltuieli prea mari de distribuție, dar și pentru a fi mai aproape de 

client și a-i satisfice toate preferințele, se recomandă de a deschide 

mai multe puncte de comercializare a vopselelor de marca Caparol, în 

diverse regiuni ale țării. 

Deci, problema esenţială a fiecărei companii trebuie să fie clientul 

şi plasarea acestuia în centrul fiecărei activităţi a organizaţiei, fiindcă, 

după cum a menţionat şi Theodor Levitt „scopul fiecărei afaceri este 

crearea şi menţinerea clienţilor”.  

Referințe: 
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NECESITATEA IMPLEMENTĂRII METODELOR  

DE RECRUTARE, SELECȚIE ȘI PROMOVARE  

A PERSONALULUI ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI 

 

Daniela BOȚOROGA, masterandă 
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This article describes the importance and need to implement the 

processes of recruitment, selection and promotion of staff within the 

organization. The analysis of these processes within the State University of 

Moldova as well as the proposal of recommendations regarding the 

improvement of the respective processes. 

 

Introducere. Sistemul de management al resurselor umane are un 

rol primordial, deoarece prin intermediul recrutării, selecției și 

promovării, entitatea economică își poate asigura necesarul de per-

sonal calificat în vederea realizării cu succes a obiectivelor acesteia. 

Scopul principal al unei politici de recrutare și selecție este de a 

asigura un proces de angajare transparent și echitabil, care să poată 

ajuta personalul de resurse umane să selecteze candidatul potrivit pe 

baza meritelor și a relevanței cu postul. Un proces eficient de recrutare 

și selectare contribuie la identificarea celor mai buni angajați în cadrul 

organizației. 

Scopul lucrării constă în realizarea analizei și identificării necesi-

tății de implementare a metodelor de recrutare, selecție și promovare a 

personalului în cadrul organizațiilor. 

Managementul resurselor umane reprezintă un ansamblu de activi-

tăţi, realizate la nivel organizaţional, şi care permite folosirea cât mai 

eficientă a oamenilor, angajaţi ai respectivei organizații, pentru a atinge 

atât scopurile generale organizaţionale, cât şi cele individuale [1, p.4]. 

Prin sistem de recrutare şi selectare se înţelege totalitatea etapelor şi 

procedurilor incluse într-un proces continuu şi sistematic ce presupune 

planificarea necesarului de personal, identificarea posturilor, funcţiilor 

vacante, publicitatea funcţiei vacante, preselecţia în baza documentelor, 

selectarea, luarea deciziei de alegere a candidatului potrivit, numirea în 

post, funcţie şi integrarea angajatului în organizaţie [2, p.55]. 
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Din punctul de vedere al organizaţiei, necesitatea dezvoltării carie-
rei cuprinde: micşorarea impactului pe care viitorul îl poate avea asup-
ra evoluţiei acesteia şi stabilitatea şi loialitatea salariaţilor. Promova-
rea are un rol deosebit de mare, deoarece duce la cresterea motivației 
și nivelului de implicare în îndeplinirea sarcinilor [3, p.361]. 

Managementul resurselor umane în cadrul Universității de Stat se 
realizează în baza obiectivelor stabilite în Strategia politicilor de per-
sonal, ce poate fi accesată pe site-ul usm.md. În acest sens, politicile 
de personal ale universității, axate pe actul de educaţie universitară, 
trebuie să fie corelate cu tendinţele existente pe piaţa forţei de muncă 
şi să ţină cont de corespondenţele adecvate dintre investiţia în educaţia 
universitară, rezultatele potenţiale ale acestei investiţii şi dezvoltarea 
continuă şi ireversibilă a Universităţii. 

În prezent, Universitatea de Stat din Moldova este una dintre cele 
mai bune instituții de învățământ superior din Republica Moldova – 
poziție determinată, în special, de aportul tuturor generațiilor de cadre 
profesoral-didactice care au activat pe parcursul anilor, precum și al 
miilor de absolvenți, care prin prestația profesională înaltă și rezulta-
tele obținute au contribuit la consolidarea prestigiului USM [4, p. 16]. 

Gestionarea activităților de personal revine Departamentului Re-
surse umane, subdiviziune structurală a Universității, care îndeplineşte 
atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile în domeniul managementului 
resurselor umane: evaluarea necesităților și planificarea, descrierea 
posturilor, recrutarea și selectarea personalului, încadrarea și integra-
rea noilor angajați, motivarea și educația continuă, promovarea și 
dezvoltarea carierei personalului universitar.  

Universitatea de Stat din Moldova se angajează să se asigure că are 
oamenii potriviți și talentați pentru a-și atinge viziunea și misiunea pe 
o piață națională din ce în ce mai competitivă, pentru cel mai bun 
talent academic. Scopul politicii personalului academic este de a oferi 
o platformă eficientă pentru a face față provocărilor acestui mediu, 
asigurând în același timp că angajamentul Universității de a asigura 
egalitatea, diversitatea și transparența care în întreaga instituție este 
menținut. Se recunoaște că selectarea personalului academic este o 
activitate importantă din punct de vedere strategic, care trebuie înt-
reprinsă profesional și cu implicarea deplină a tuturor celor implicați.  
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Prin intermediul promovării se asigură evoluţia în carieră a persona-

lului, prin trecerea într-un grad superior sau treaptă profesională 

superioară, într-o funcţie de conducere ori într-o funcţie pentru care este 

prevăzut un nivel de studii superior. Procesul de promovare academică 

este conceput pentru a recunoaște și recompensa performanțele excelente 

care susțin îndeplinirea obiectivelor universității într-un mod corect și 

transparent. Criteriile de promovare recompensează activitatea care 

contribuie la succesul universității în atingerea obiectivelor sale.  

În urma studiului sistemului de management al resurselor umane 

din cadrul Universității de Stat din Moldova, Facultatea Științe Econo-

mice, se propune un plan de acțiuni în vederea perfecționării acestui 

proces: 

1. Actualizarea Strategiei de personal a Facultății Științe Eco-

nomice la obiectivele strategice instituționale – ce presupune impli-

carea departamentului de resurse umane și a experților externi în acti-

vitatea de dezvoltare a strategiei de personal a USM și a documentelor 

suplimentare. 

2. Recrutarea și selectarea personalului calificat în cadrul Facul-

tatății Științe Economice în baza de criterii și indicatori de perfor-

manță – ce presupune recrutarea și selectarea personalului didactic și 

auxiliar în baza interviului individual axându-se pe soft skills. 

3. Motivarea personalului facultății Științe Economice. Res-

ponsabilităţi clare pentru angajaţii universităţii şi asigurarea de 

drepturi minimale individuale garantate pentru personalul aca-

demic – stimularea tinerilor specialiști pentru a se angaja în cadrul 

Departamentelor FȘE. 

4. Promovarea excelenţei în cercetare şi formarea tinerilor 

cercetători (tinerilor specialiști) – încurajarea cercetării şi inovaţiei 

în condiţiile de schimbare permanentă a pieţei muncii. 

5. Promovarea unei politici flexibile şi eficiente a dezvoltării 

profesionale continue a cadrelor didactice prin burse doctorale şi 

postdoctorale, stagii de pregătire şi formare, schimburi de 

experienţă/mobilităţi, activităţi de training – prin oferirea 

suportului necesar cadrelor didactice în vederea asigurării formării 

continue profesionale în USM și în afara ei. 
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Implementarea planului de acțiuni va necesita revizuirea bugetului 

de către secția planificare financiară și racordarea acestora în 

conformitate cu actele normative. Măsurile care nu au costuri mari pot 

fi implementate imediat, deoarece nu generează riscuri. Realizarea 

acestor recomandări în cadrul instituției Universitatea de Stat din 

Moldova ar eficientiza procesele de recrutare, selectare și promovare 

prin îmbunătățirea și modernizarea acestora.  

Concluzii. Rezultatele investigației relevă următoarele: structura 

organizatorică este adaptată specificului universității, coeficientul fluc-

tuației personalului are valori minime, fapt ce indică o stabilitate a pro-

cesului de angajare și eliberare pe parcursul unui an; predomină 

angajații de genul feminin, se atestă o creștere a salariului mediu lunar, 

se diminuează semnificativ numărul asistenților universitari etc. O 

atenție sporită necesită procesele de recrutare și selecție a resurselor 

umane. În acest sens, există două principii fundamentale ale recrutării și 

selecției personalului din punctul de vedere al legislației: obiectivitatea 

și absența oricărei forme de discriminare. Orice altceva este determinat 

de universitate în funcție de prioritățile sale strategice și tactice, de 

sistemul de management al personalului și de tipul de activitate.  
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The performance audit in the Republic of Moldova requires special 

attention being in a stage of continuous development. The author of the 

master's thesis by simulating a performance audit on an investment project in 

the field of renewable electricity and environmental protection aims to 

analyze its efficiency and economy in order to attract more investments in the 

renewable energy sector and to incease the energetic autonomy of our 

country. 

 

Auditul performanței este definit ca o „examinare obiectivă și sis-

tematică a realității pentru evaluarea performanței unei organizații gu-

vernamentale, program sau activitate, în scopul de a obține informații 

referitoare la utilizarea fondurilor publice și facilitarea luării deciziilor 

de către manageri în legătură cu supravegherea și inițierea măsurilor 

corective care se impun“ [1, p. 69-70]. 

Începând cu anul 2011, în cadrul surselor bibliografice internațio-

nale se accentuează implementarea unui nou element al auditului 

performanței, impactul activității economice asupra mediului înconju-

rător, subiect abordat în cadrul studiului. Echitatea poate fi definită ca 

al 5-lea „E”, aceasta manifestând o atenție sporită în efectuarea audi-

tului performanței în țările de pe continentul american începând cu 

anul 2017 și până în prezent.  

Realităţile economico-financiare din Republica Moldova au relevat 

faptul că nu constituie o condiţie suficientă ca banii publici să fie 

cheltuiţi conform prevederilor legale, ci aceştia trebuie să fie utilizaţi 

şi în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate. În cadrul 

strategiei de dezvoltare a activității Curții de Conturi a Republicii 

Moldova, pentru perioada 2021-2025, s-a stabilit un obiectiv clar și 

bine definit aferent auditului performanței, și anume: „Dezvoltarea 

capacităților de audit al performanței”.  

mailto:dan.marza96@gmail.com
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Necesitatea efectuării a unui audit al performanței în alt domeniu 
decât cel public, asupra unui proiect investițional privat din domeniul 
energiei regenerabile, este confirmată de problemele din sectorul 
energetic al Republicii Moldova (dependența de importul energiei 
electrice), de necesitatea înștiințării fondatorilor entității și a altor 
posibili investitori că proiectul dat nu este doar rentabil din punct de 
vedere financiar, dar și contribuie la protecția mediului înconjurător 
prin minimizarea utilizării resurselor fosile nocive. Autorul tezei a 
simulat realizarea unui audit al performanței în cadrul entității 
„GLOBECO ENERGY” S.R.L. cu denumirea: Implementarea 

Proiectului investițional: „Instalarea a trei turbine eoliene GE1,5 s 

în extravilanul comunei Vărzărești și Ciorești, cu puterea instalată 

de 4,5 megawatts (MW)” a asigurat performanță?. 
În cadrul etapei de planificare a simulării misiunii de audit, autorul 

a colectat informațiile esențiale cu referire la activitatea entității, a 
efectuat diagnosticul economico-financiar ajungând la concluzia că 
distribuirea și vânzarea energiei regenerabile este unica activitate 
economică a entității date, care în anul 2020, a atins valoarea activelor 
totale de 16 212 766 lei, activele imobilizate deținând cota majoritară 
de 99,24%. Înregistrarea nivelului suboptimal al lichidității a creat 
anumite probleme cu referire la stingerea obligațiilor contractuale la 
termen în anul de gestiune 2020. Valorile negative ale rentabilității 
activelor și capitalului pentru anii 2019-2020 au fost cauzate de 
specificul proiectului investițional, și anume, efectuarea tuturor 
cheltuielilor capitale în decursul celor doi ani. 

De asemenea, în cadrul acestei etape, autorul tezei a efectuat 
studiul preliminar adaptat la specificul de implementare a proiectului 
investițional, astfel determinându-se prin intermediul matricei de 
clasificare în funcție de factorii de selecție, impactul major al auditului 
și semnificația ridicată a programului pentru activitățile entităților din 
domeniul energetic. S-au elaborat patru obiective de nivelul trei, ce au 
ca scop determinarea eficenței, economicității proiectului investițional 
și impactul acestuia asupra mediului înconjurător. Emiterea procesului 
verbal al ședinței de deschidere și programului de lucru al misiunii de 
audit a garantat realizarea misiunii de audit și elaborarea raportului de 
audit cu recomandări eficiente pe viitor, la cel mai înalt nivel. 
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În cadrul etapei de efectuare a auditului performanței, autorul prin 

intermediul probelor de audit, a răspuns la cele patru întrebări de nivel 

trei. Pentru a oferi un răspuns clar și concis cu referire la 

economicitatea proiectului investițional, s-a apelat la proceduri și 

tehnici de audit complementare, precum: analiza comparativă a 

cheltuielilor de capital prognozate și realizate, dar și interviul efectuat 

cu administrația entității și responsabilul de implementare a 

proeictului dat. Autorul a ajuns la concluzia că entitatea „GLOBECO 

ENERGY” S.R.L. a depășit bugetul inițial stabilit în proiectul 

investițional cu 898 418 lei, una dintre cele mai mari discrepanțe fiind 

depistate în categoria de transport al turbinelor eoliene, și anume, de 

717 mii lei și penalități achitate din motivul lipsei lichidităților 

necesare. Unicul factor pozitiv ce a dus la economisirea resurselor 

financiare în valoare de 2,45 mil. lei în cadrul realizării proiectului a 

fost procurarea turbinelor eoliene, ca rezultat al negocierilor eficiente 

duse în Germania. 

În urma aplicării metodei statistice de măsurare a riscului a fost 

determinat că rentabilitatea medie așteptată a proiectului investițional 

este de 21,93%, deviația standard a înregistrat o valoare de 1,7768, iar 

coeficientul de variație este de 8,10%. Toate aceste valori după 

normele stabilite de specialiști sunt considerate optimale. Pentru a 

avea o imagine mai clară asupra rentabilității/eficienței acestei 

investiții, autorul a efectuat analiza indicatorilor dinamici de eficiență 

a investiției luându-se în calcul valoarea banilor în timp. Rezultatele 

calculelor, dar și criteriile de acceptare a acesteia sunt prezentate în 

Tabelul de mai jos: 

Tabel  

Indicatorii dinamici de eficienţă a investiţiei  

şi criteriile de acceptare a investiţiei 

Indicatori 
Valoarea 

calculată 

Criteriul de 

acceptare 

Acceptat/ 

Neacceptat 

Termenul de recuperare, ani ≈6 ani >10 ani Acceptat 

Valoarea actualizată netă, lei 9 386 783 >0 Acceptat 

Indicele de profitabilitate, 

coef. 
1,3909 >1 Acceptat 
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Sursa: Elaborat de autor. 

Constatările de audit au stabilit că obiectele investiționale, trei 

turbine eoliene cu capacități înalte nu afectează mediul înconjurător, 

precum biodiversitatea, apele de suprafață, solul și fondul zgomotos. 

De asemenea, în baza surselor internaționale auditul a constatat că la 

fiecare kWh produs de o turbină eoliană se emană în atmostferă          

4 g CO2, comparativ cu emisiile produse de centralele electrice ce 

emană în atmostferă 200 g CO2 per 1kWh. 

În urma respectării procedurilor stabilite, a fost elaborat raportul de 

audit final ce are o structură adaptată la specificul misiunii de audit, 

acesta cuprinzând elemente, precum constatări, cauze, consecințe și 

recomandări pentru fiecare întrebare de audit de ultim nivel. 

Urmărirea recomandărilor incluse în raport s-a efectuat prin 

intermediul „Fișei de urmărire a implementării recomandărilor”, iar 

ca efect în următoarele trei luni de la comunicarea rezultatelor msiunii 

de audit, entitatea „GLOBECO ENERGY” S.R.L. a reușit să majoreze 

rentabilitatea proiectului investițional cu 3,58% și să înceapă procesul 

de formare a unei echipe de tehnicieni ce se vor ocupa de mentenanța 

turbinelor eoliene. 

Rezultatele cercetării în urma simulării realizării misiunii date a 

demonstrat necesitatea efectuării investițiilor adiționale în domeniul 

energiei electrice regenerabile în scopul creșterii autonomiei 

energetice a Republicii Moldova. 
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Motivation of staff activities is a very important aspect for any manager. 

Not only the creative activity of employees, but also the results of the 

organization itself depend on the incentive and motivation systems 

functioning in a separate organization. Motivation of employees should be 

complex and systematic. A competent combination of motivating factors is 

the basis for solving the problem of low interest in the results of staff work. 

 

Проблемы мотивации и стимулирования персонала всегда 

были и остаются наиболее актуальными, так как от систем стиму-

лирования и мотивации, функционирующих в отдельной органи-

зации, зависит не только социальная и творческая активность 

сотрудников, но и результаты деятельности самой организации. 

Руководители предприятий все больше осознают необходимость 

создания условий стимулирующих работу всех сотрудников. 

Усложнение условий ведения бизнеса в силу ускорения научно-

технического прогресса вывело аспекты управления трудовыми 

ресурсами в ряд решающих для обеспечения конкурентоспособ-

ности и эффективности бизнеса. 

Мотивация — это процесс формирования у работника 

внутренних побудительных сил к труду под влиянием внешних 

стимулов и внутренних характеристик сознания (потребностей, 

интересов, ценностных ориентаций в сфере труда). В функцио-

нальном смысле мотивация может рассматриваться как процесс 

целенаправленного воздействия на формирование мотивов 

поведения людей. Мотивы поддаются осознанию – человек 

может воздействовать на свои мотивы, приглушая их действие 

или даже устраняя их всей мотивационной совокупности.  

Е.П. Ильин выделяет компоненты, входящие в структуру 

мотива, и распределяет их по блокам: 

mailto:nastea.10.03.1999@gmail.com
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 потребностному, включающему биологические и социаль-

ные потребности, осознание необходимости, долженствования; 

 «внутреннего фильтра», обеспечивающего нравственный 

контроль, оценку внешней ситуации, оценку своих возможнос-

тей, предпочтения; 

 целевому, содержащему образ предмета, могущего удов-

летворить потребность, опредмеченное действие, потребностную 

цель, представление о процессе удовлетворения потребности. 

Кроме того, Е.П. Ильин предлагает ввести в поле направлен-

ности личности мотиваторы психологического характера, участ-

вующие в конкретном мотивационном процессе и обусловливаю-

щие принятие человеком решения. 

Выделяют следующие группы мотиваторов:  

 нравственный контроль (наличие нравственных принципов);  

 предпочтения (интересы, склонности);  

 внешняя ситуация; 

 собственные возможности (знания, умения, качества); 

 собственное состояние в данный момент;  

 условия достижения цели (затраты усилий и времени);  

 последствия своего действия, поступка. 

Весь изученный материал позволил обнаружить и проработать 

сложности, стоящие на пути к успешному развитию «Go&Create» 

SRL, в распоряжении которого функционируют заведения 

SINCER в городе Кишинэу. 

SINCER – это команда людей, которая развивает гастрономи-

ческую культуру в Молдове, дарит новые знания и опыт посредст-

вом ознакомления с качественными и натуральными продуктами. 

Миссия компании – привлечь своего потребителя, который 

(как и ее сотрудники) верит, что здоровое питание доступно, ка-

чественно, недорого, а также нет необходимости в импорте, если 

речь идет о тех продуктах, которые выращивают наши фермеры 

на нашей земле. 

Система мотивации персонала сети магазинов «Go&Create» 

SRL сформирована в рамках действующей системы управления 
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персоналом и, соответственно, линейно-функциональной органи-

зационной структуры. Ключевым принципом действующей на 

предприятии системы мотивации персонала является принцип 

соответствия уровня оплаты труда выполняемым работником 

должностным функциям и достигаемым результатам труда. Все 

работники предприятия имеют должностной оклад, то есть фик-

сированный размер оплаты труда за выполнение норм или тру-

довых обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц, без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-

ных выплат. Оклады утверждаются штатным расписанием орга-

низации. По общему требованию действующего трудового за-

конодательства, размер должностного оклада не может быть 

ниже минимального размера заработной платы в стране.  

Совершенствование методов материального стимулирования 

персонала сети магазинов «Go&Create» SRL должно основывать-

ся на установлении зависимости между оплатой труда и уровнем 

доходов предприятия, а так же эффективностью труда самого 

работника. Анализ возможных форм организации оплаты труда 

на предприятии с учетом цели улучшения текущей экономичес-

кой ситуации показал, что существующая система должна быть 

дополнена системой участия работников в прибыли организации 

и построением управления персоналом по целям, на основании 

достижения которых будет оцениваться эффективность труда 

каждого работника. 

Предлагаемая система оплаты труда торгового персонала сети 

магазинов «Go&Create» SRL: оклад + премия за перевыполнение 

плана в размере 5% со всех счетов, превышающих месячный 

план продаж + премия за компетентность. 

Вторым требованием к повышению эффективности системы 

является ее прозрачность и объективность. При внедрении пред-

ложенной системы следует ориентироваться на разработанные в 

менеджменте методы и условия применения систем участия 

работников в прибыли. 

Разделение создаваемого премиального фонда должно осущес-

твляться по нормативам, разрабатываемым с участием работни-
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ков. Рационально будет сформировать распределение получае-

мого фонда по двум направлениям: премирование работников по 

результатам деятельности предприятия в целом и по результатам 

индивидуального вклада сотрудников. 

Стоит помнить, что персонал не всегда мотивирован мораль-

но. Можно выделить три основных направления совершенствова-

ния использования социально-психологических методов в моти-

вации персонала: 

– поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

– развитие системы управления конфликтами; 

– формирование и развитие организационной культуры. 

Было выявлено, что система стимулирования и мотивации 

персонала на предприятии нуждается в совершенствовании с уче-

том новых подходов. 

Если персонал предприятия обладает мотивацией к работе, 

любая работа выполняется быстро и качественно. Грамотное со-

четание нематериальных и материальных мотивирующих факто-

ров – основа решения извечной проблемы низкой заинтересован-

ности в результатах труда персонала.  
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In this article, the authors drew attention to the notion of bank deposit as 

well as its basic essence, the procedure for opening, maintaining and closing 

deposit accounts, the methods of recording banking operations in these 

accounts and guaranteeing deposits for individuals. One of the main 

functions of modern banks is to set up and use bank deposits, and keeping 

customers' money is the primary function of banks. Today, banking practice 

uses various categories of deposits and their number is constantly growing 

due to well-developed marketing services and motivating interest rates. 

 

În acest articol, autorii au atras atenția asupra notiunii de depozit 

bancar, precum şi esenţei de bază a aceastuia, procedurii de deschi-

dere, deservire și închidere a conturilor de depozit, metodelor de evi-

dență a operațiunilor bancare în aceste conturi și garantării depozitelor 

pentru persoanele fizice.  

Una din principalele funcţii ale băncilor moderne constă în cons-

tituirea şi utilizarea depozitelor bancare, iar păstrarea disponibilităţilor 

băneşti ale clienţilor reprezintă funcţia primordială a băncilor, carac-

terizată printr-o relaţie specială între persoanele fizice şi juridice cu 

banca comercială [1]. Astăzi practica bancară foloseşte diverse cate-

gorii de depozitare şi numărul acestora este în creştere continuă dato-

rită serviciilor de marketing bine dezvoltate și dobânzilor motivante. 

Procesul dat este influenţat de dorinţa băncilor de a satisface cerinţele 

clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii. 

Depozitul bancar constituie mijloacele băneşti încredinţate unei 

bănci spre păstrare, fără specificarea unui termen sau până la un 

termen anumit fixat, deponentul având dreptul să-şi retragă conform 

termenului stabilit mijloacele băneşti cu o dobândă stabilită. Băncile 

care tind spre o dezvoltare rapidă prin creşterea depozitelor bancare 

trebuie să ia în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor, 

factorii care pot fi controlaţi (efectul de promovare, servicii oferite, 

mailto:corina.corina.1998@mail.ru
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dobânzile bonificate) şi factorii care nu pot fi controlaţi, de natură 

economică. În scopul atragerii depozitelor, băncile fac apel la servicii 

de marketing, la bonificarea unor dobânzi promiţătoare [2]. 

Astăzi practica bancară foloseşte diverse categorii de depozitare şi 

numărul acestora este în creştere continuă. Procesul dat este influenţat 

de dorinţa băncilor de a satisface cerinţele clienţilor şi de a atrage 

economiile lor în conturile băncii. Piaţa depozitelor bancare se referă 

la acele pieţe unde predomina un singur jucător dominant. Actualmen-

te, în Republica Moldova aceşti jucători sunt BC „Moldova-Agroind-

bank” SA şi BC „Moldindconbank” SA care au cele mai multe filiale 

şi clienți, comparativ cu alţi participanţi ai pieţei depozitelor. 

Scopul elaborării articolului constă în descrierea modului de conta-

bilizare a operaţiunilor de depozit în instituţiile bancare, reglementarea 

normativă a acestora, analiza portofoliului de depozite existente în 

cadrul instituţiei bancare analizate, precum şi interacţiunea acestora cu 

alte bănci, depistarea neajunsurilor existente în cadrul entităţii şi, 

respectiv, argumentarea propunerilor pentru înlăturarea acestora.  

Materialul practic a fost expus în baza exemplelor din practica BC 

„Moldova-Agroindbank” SA, ce îşi desfăşoară activitatea de bază prin 

intermediul operaţiunilor bancare ce constă în atragerea şi repartizarea 

mijloacelor băneşti atrase de la clienții băncii, persoane fizice şi 

juridice. Această instituţie bancară de-a rândul anilor continuă a fi un 

promotor al excelenţei în afaceri, fiindu-i caracteristice flexibilitatea 

de a se adapta la schimbările de piaţă, creativitatea în optimizarea şi 

redactarea unor noi inovaţii în sistemul bancar, ceea ce-i asigură 

stabilitate şi menţinerea poziţiei de lider pe piaţa internă. 

Începând cu anul 1992, banca stabileşte relaţii de corespondenţă cu 

bănci din străinătate, pentru a asigura servicii de decontări internaţiona-

le avantajoase ca preţ, calitate şi accesibilitate pentru clienţii săi. Actual-

mente, sunt stabilite relații de corespondență cu 12 instituţii bancare din 

toată lumea. Are o reţea extinsă de 60 de sucursale şi 71 de agenţii 

amplasate reuşit din punct de vedere economic şi geografic în teritoriul 

ţării cu un număr de angajaţi în mărime de 2.134 de persoane.  

Particularitățile evidenței operațiunilor de depozit. Din moment 

ce mijloacele băneşti depuse de către clienţi ajung la dispoziţia 
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băncilor, acestea reprezintă principala resursă în acordarea creditelor, 

ca urmare băncile comerciale respectă în permanenţă următoarele 

principii:  

 Termenul; Lichiditatea; Riscul nerambursării; Profitabilitatea. 

Când resursele sunt plasate, se studiază în profunzime aspectele: 

perioada de plasare, posibilul risc de nerambursare a respectivelor 

resurse, dacă rata creditelor va acoperi cheltuielile suportate de bancă 

în scopul atragerii acestor mijloace. 

Evidența depozitelor bancare în cadrul instituției bancare BC 

„Moldova Agroindbank” SA se efectuează în conformitate cu preve-

derile actelor normative și legislative în vigoare. Totodată, evidența 

contabilă a operatiunilor de depozite bancare din cadrul băncii se ține 

în mod automatizat prin intermediul platformei Globus T24, iar 

documentele primare aferente evidenţei depozitelor bancare sunt 

perfectate în conformitate cu cerințele și recomandările legislației în 

vigoare. Depunerile mijloacelor bănești în conturile de depozit bancar 

de către persoane fizice sau juridice au loc în baza ordinului de 

încasare a numerarului, iar efectiv toate retragerile au loc în baza 

ordinului de eliberare a numerarului. Rapoartele precum și dosarele 

privind evidența depozitelor bancare sunt înregistrate și eloborate în 

conformitate cu nomeclatorul și regulamentul intern. 

Un moment important este că dobânda se plăteşte în valută 

depozitului, ea se calculează zilnic, începând cu ziua următoare zilei 

depunerii mijloacelor băneşti în contul de depozit, până în ziua 

precedentă zilei restituirii sumei depuse, iar pentru ziua restituirii 

depozitului dobânda nu se calculează. Un aspect foarte important în 

achitarea dobânzilor de către bancă sunt prevederile art.901 din Codul 

fiscal în care se stipulează că, începând cu 01 ianuarie 2021, din suma 

dobânzilor achitate de către bancă se va reţine impozit în mărime de 

3%, indiferent de valuta depozitului deschis [3]. 

Concluzii și propuneri. Anul 2020 a fost anul provocărilor 

datorită implementării stării de urgenţă a sănătăţii publice provocate 

de către noul COVID-19 care a şi înfăptuit restricționarea severă a 

activității economice din Republica Moldova și au avut impact 

negativ, însă analizând rezultatele publicate în raportul financiar și 
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urmărind experiențele obţinute de către BC “Moldova Agroindbank” 

SA în această perioadă, observăm înregistrarea unor rezultate impună-

toare ce conduce la ideea că această bancă rămâne a fi liderul clasa-

mentului performanței bancare în pofida factorilor de influenţare 

externă şi economică. BC „Moldova Agroindbank” SA deține cel mai 

mare portofoliu de depozite ale persoanelor fizice și juridice dintre 

toate băncile comerciale din țară. Acest lucru indică asupra atractivi-

tății ofertei, nivelului înalt al lichidității, și a siguranței, încrederii din 

partea populației. 

Ea este o bancă bine capitalizată, stabilă, care valorifică pe deplin 

încrederea investită de peste un milion de clienți din Republica 

Moldova. Portofoliul de depozite înregistrate în decursul anului 2020 

rămâne a fi cel mai impresionant în rezultatele la finele anului, acestea 

fiind în mărime de 23 880,8 mil. de lei. Comparativ cu anul precedent, 

acesta s-a majorat cu 3559,4 mil. de lei sau cu 17,52%. Baza creşterii 

depozitelor bancare în valută naţională cu 1987,6 mil. de lei reprezintă 

a fi acumulările de către persoanele fizice, categoria dată de clienţi au 

depus în decursul acestui an în conturile lor 1338,2 mil. de lei. 

Analizând modul de ținere a contabilității depozitelor bancare la 

institutia bancară BC „Moldova Agroindbank” SA, este de menționat 

că nu au fost depistate abateri sau încălcări privind implementarea 

actelor normative ce reglementează modul de ținere a contabilității. În 

fond contabilitatea la entitate corespunde cerințelor înaintate și este 

organizată în concordanță cu actele normative și legislative în vigoare. 

Referinţe: 
1. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017. În: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr.202 din 06.10.2017. 

2. Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în 
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Business risk refers to a threat to the company’s ability to achieve its 

financial goals. In business, risk means that a company’s or an organi-
zation’s plans may not turn out as originally planned or that it may not meet 
its target or achieve its goals. Such risks cannot always be blamed on the 
owner of the company, as risk can be influenced by various external factors, 
which may include rising prices of raw materials for production, growing 
competition, or changes or additions to existing government regulations. 

In the present work I propose to find a method to identify the risk factors 
and a strategy to decrease them or even to eliminate them. 

 
Devii аntreprenor căci аi o idee în cаre crezi, o pаsiune pe cаre o 

vei cercetа și dezvoltа zi de zi sаu niște competențe pe cаre vrei să le 
fаci cа un tot întreg și să le trаnsformi într-o аfаcere. Însă imediаt 
după ce te аpuci de lucru, аfli cu regret că аntreprenoriаtul nu 
înseаmnă doаr pаsiune, motivаre și sudoаre, ci mаi implică și intrаreа 
forțаtă în lumeа аridă а mаnаgementului, а contаbilității, а economiei 
în întregul ei.  

Аfаcerile sunt povești despre oаmenii cаre lucreаză împreună și 
folosesc bаnii cа să fаcă mаi mulți bаni, аdică profit, pentru а-și 
gаrаntа o suprаviețuire decentă. Mediul de аfаceri se confruntă în 
prezent cu numeroаse provocări cаre аr puteа аveа un impаct mаjor 
аsuprа performаnţei compаniilor [1, p. 3]. 

 Când dorim să evаluăm performаnţа unei аfаceri, căutăm modа-
lităţi prin cаre să măsurăm consecinţele finаnciаre şi cele economice 
аle deciziilor mаnаgeriаle, referitoаre lа investiţii, operаţiuni şi finаn-
ţаre. Principаlele întrebări lа cаre trebuie să răspundem – dаcă re-
sursele sunt utilizаte eficient, dаcă profitаbilitаteа firmei este lа 
nivelul аşteptаt şi dаcă opţiunile de finаnţаre sunt аlese corect şi 
prudent, respectiv doаr dаcă se îndeplinesc аceste trei principii – 
аntreprenorul poаte spune că ideeа lui este unа de succes [2, p. 2]. 
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Аgentul economic, orientаt spre o аctivitаte economică profitаbilă 

pe termen lung, аre obligаțiа de а аsigurа previziunea și echilibrul 

аfаcerii sаle. În аcest scop, poаte fi utilizаt cu succes scenаriul de 

cаlcul prezentаt în studiul dаt, beneficiind de informаțiile și principiile 

ce țin de regulile de bаză аle profitаbilității oricărei аctivități eco-

nomice și de reguli mаi specifice oferite de аplicаreа instrumentаrului 

derivаt din аnаlizа conceptului cost-volum-profit sаu а conceptului 

prаg de rentаbilitаte. Instrumentul аre sаrcinа de а orientа аgentul 

economic spre o аctivitаte economică profitаbilă pe termen lung și de 

а аsigurа previziunea și echilibrul în аfаceri. 

Pentru determinаreа prаgului de rentаbilitаte а întreprinderii Busi-

ness Logic SRL, vom аnаlizа аnii 2015, 2017 și 2019. 

Tаbel  

Situаțiа compаrаtivă а indicаtorilor economici аi întreprinderii 

Business Logic SRL pentru аnii 2015, 2017 și 2019 
Indicаtorii / Anii Semnele 

conv. 

2015 2017 2019 

1.Veniturile din vânzări, mii lei VV 5 176,562 6 741,038 9 880,214 

2.Consumurile și cheltuielile vаriаbile, 

mii lei 
CV 4 320,172 4 997,997 8 932,741 

3. Mаrjа de contribuție, mii lei [rd.1-

rd.2] 
M 856,39 1743,04 947,47 

4. Rаtа mаrjei de contribuție, % 

[(rd.3/rd.1)*100%] 
Rm 16,54 25,86 9,59 

5. Consumurile și cheltuielile fixe, mii 

lei 
CF 181,58 216,92 305,27 

6. Profitul operаționаl obținut până lа 

cаlculul dobânzilor, mii lei [rd.3-r.d.5] 
RАO 674,81 1526,12 642,20 

7. Prаgul de rentаbilitаte, mii lei 

[rd.5/rd.4] 
Qr 10,98 8,39 31,83 

8. Rаtа riscului economic,% rd.7/rd.1] Rpr 0,21 0,12 0,32 

9. Indicele de securitаte, puncte [(rd.1-

rd.7)/rd.1) 
Is 0,9978 0,9987 0,9967 

10. Indicаtorul de poziție în mărimi 

аbsolute, mii lei [rd.1-rd.7] 
Ipoz 5165,59 6732,65 9848,38 

11. Indicаtorul de poziție în mărimi 

relаtive, puncte [(rd.1-rd.7)/rd.7] 
Is 470,62 802,54 309,37 

12. Coeficientul de elаsticitаte (CLO), 

puncte [ rd.1/rd.10 sаu rd.3/rd.6] 
CLO 1,00 1,00 1,00 

Sursа: Elаborаt de аutor. 
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Pentru o reprezentare mai clară a pragului de rentabilitate a 

întreprinderii Business Logic SRL, vom utiliza metoda grafică: 

 
Fig. Reprezentаreа grаfică а prаgului de rentаbilitаte 

Sursа: Elаborаt de аutor. 

 

Conform аnаlizei efectuаte în Tаbel și grafic, reiese că pe pаrcursul 

аceștor trei аni аnаlizаți, întreprindereа și-а mаjorаt volumul de 

vânzări, dаr mаjorându-și și cheltuielile vаriаbile și fixe. Аcest fаpt se 

evidențiаză prin vаlorile tuturor indicаtorilor. Аstfel, rаtа economică 

pentru аnul 2015 constituie 0,21%, pe când în аnul 2017 аcestа se 

micșoreаză cu 0,09%, iаr în аnul 2019 se mаjoreаză lа 0,32%. Indicele 

de securitаte deviind foаrte puțin pe pаrcursul аcestor аni, аstfel fiind 

un rezultаt bun pentru întreprindere. 

În ceeа ce privește coeficientul de elаsticitаte, întreprindereа obține 

rezultаte аvаntаjoаse, аflându-se într-o situаție confortаbilă, аvând un 

risc economic redus. Folosireа mecаnismului CLO, gestionаreа bine 

chibzuită а consumurilor şi cheltuielilor vаriаbile şi constаnte, schim-

bаreа operаtivă а rаportului dintre ele, în conformitаte cu cerinţele pie-

ţei, permite а mаximаlizа eficаcitаteа аctivității întreprinderii şi а 

spori profitul. Concluzionând cele expuse mаi sus, reiese că pentru 

diminuаreа riscului rezultаt dintr-un levier operаţionаl ridicаt, 

întreprindereа trebuie să-şi „vаriаbilizeze” consumurile şi cheltuielile 
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constаnte, recurgând lа reducereа stocurilor şi lа dezinvestire. În аce-

lаşi timp, аcestа trebuie să se аsigure cu o mаrjă de securitаte 

suficientă prin evitаreа zonei punctului critic. 

Ca sugestii pentru ameliorarea unora dintre problemele constatate 

în decursul acestui raport, se pot enumera: 

a) o modаlitаte de а fi în pаs cu tehnologiа și cu timpurile este 

аutomаtizаreа proceselor de business. Softwаre-ul de аutomаtizаre а 

proceselor de business oferă orgаnizаției cаpаcitаteа de а аutomаtizа 

sаrcini consumаtoаre de timp, optimizând аstfel operаțiunile și 

ridicând eficiențа firmei lа un nou nivel; 

b) întărirea disciplinei financiare, dar și manageriale, prin institui-

rea unor regimuri speciale şi supraveghere economico-financiară a 

activităților întreprinderii supuse la risc; 

c) reabilitarea capacităţilor care lucrează cu pierderi sau sunt supu-

se riscului, urmărind găsirea soluţiilor tehnico-economice şi a resur-

selor financiare necesare modernizării și perfecționării; 

Cu toate acestea, prin aplicarea soluţiilor moderne de management 

şi acordării în continuare a unei atenţii deosebite calităţii se vor depăşi 

greutăţile şi se va extinde activitatea demonstrând că este un agent 

economic important în republică. 

Referinţe: 
1. BUGАIАN, L. ş. а. Cum să-ți înființezi o аfаcere. Ghid prаctic pentru 

аntreprenori. Chișinău: „Multi Аrt-SV” SRL, 2010.  

2. САФИН, Ф. Сущность и факторы экономической устойчивости (пос-

тановка проблемы). B: Вестник ТИСБИ. Выпуск 2000 г, №2. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И ПОРЯДОК ИХ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

 
Алина ОЛЕЙНИК, мастерантка 

CZU: 657.41/.45 + 657.372.12 alina_oleinik2011@mail.ru 
 

The relevance of the research topic is determined by the inevitable 
necessity in the modern world for each organization to form the financial 
result of its activities for the reporting period on the basis of accounting data, 
which is an indicator of its successful or not very successful activity. 

The diploma work contains: consideration of the accounting procedure 
for the financial results of the enterprise, disclosure of information on the 
reflection of data on the activities of the enterprise in the financial state-
ments, analysis of financial results, analysis of errors, conclusions and pro-
posals for improving accounting at the enterprise, and increasing efficiency 
of its performance. 

 
В магистерской работе проведена оценка действенности бух-

галтерского учета и порядка формирования финансовых 
результатов на предприятии ООО «DR.VLADIMIR GROSSU», 
анализ финансовых результатов его хозяйственной деятельности 
с целью выявления сильных сторон и определения перспектив и 
неиспользованных возможностей для достижения максимального 
результата.  

Поставленная цель достигнута путем решения следующих 
задач: рассмотрен порядок бухгалтерского учета финансовых ре-
зультатов предприятия, раскрыт механизм отражения информа-
ции о деятельности предприятия и ее представления в финансо-
вой отчетности, проведен анализ финансовых результатов, про-
анализированы ошибки, сделаны выводы и сформулированы 
предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и 
повышению эффективности деятельности предприятия сквозь 
призму оценки его финансовых результатов, проанализированы 
модели определения базовой и разводненной прибыли (убытка) 
на акцию, являющиеся основными показателями для оценки по-
ложения предприятия на рынке ценных бумаг, развитие которого 
неизбежно. 
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В результате проведенного анализа действенности порядка 

бухгалтерского учета автором были выявлены положительные 

моменты и сделаны следующие выводы. К достоинствам 

исследованного порядка учета относятся: 

– оценка, признание и учет доходов и расходов в основном 

осуществляется в соответствии с требованиями Национальных 

стандартов бухгалтерского учета, Закона о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности № 287 от 15.12.2017 г. [1] и процедур 

налогового характера, в соответствии с требованиями Налогового 

Кодекса PM [2] и других нормативных актов, определяющих эко-

номические, правовые и организационные принципы бухгалтерс-

кого учета финансовых результатов; 

– финансовая отчетность на предприятии представляется в 

полном соответствии с Законом № 287 О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности [1], НСБУ «Представление финансовых 

отчетов» [3], НСБУ «Учетные политики, изменения в бухгалтерс-

ких оценках, ошибки и последующие события» [4], Методоло-

гическим пособием по составлению финансовых отчетов, утверж-

денным Приказом министра финансов № 154 от 9.12.2020 г. [5]. 

В результате анализа механизма бухгалтерского учета расхо-

дов были выявлены определенные недостатки в организации 

данного учета, а именно:  

– на анализируемом объекте ООО «DR.VLADIMIR GROS-

SU» признание расходов ведется ежемесячно, хотя, согласно 

НСБУ «Расходы», они должны признаваться в соответствии с ме-

тодом начисления в период, в котором были понесены, независи-

мо от момента выплаты денежных средств или компенсации в 

другой форме [6]. В качестве рекомендации автор предлагает 

материалы, расходуемые ежедневно при оказании услуг, в соот-

ветствии с НСБУ «Расходы» [6] на предприятии ООО «DR.VLA-

DIMIR GROSSU», списывать ежедневно; 

– в результате акта-сверки с поставщиком ООО “Super-Dent” 

была выявлена ошибка, допущенная в предыдущие годы: 1) аванс 

в размере 453,97 леев, выданный ООО “Super-Dent”, был ошибоч-

но признан в качестве финансовых расходов по курсовым валют-
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ным разницам, в результате чего финансовый результат был оп-

ределен некорректно; 2) была произведена в 2020 году коррек-

тировка результатов прошлых лет и приведена бухгалтерская 

запись: Дебет счета 224 «Текущие авансы выданные» субсчет 

2242 «Авансы, выданные для материальных активов», на сумму 

453,97 леев. Для исключения данных ошибок автор рекомендует 

усилить контроль за тем, чтобы все контракты с поставщиками в 

обязательном порядке поступали в бухгалтерию предприятия. 

Анализ финансовых результатов показал следующие положи-

тельные моменты в экономическо-хозяйственной деятельности 

предприятия ООО «DR.VLADIMIR GROSSU»: 

•  показатели рентабельности собственного капитала, несмот-

ря на значительное их снижение, остаются на хорошем уровне и 

превышают рекомендуемые 15-20%; 

• чистые активы предприятия имеют положительные значе-

ния, что говорит о приумножении первоначально вложенных 

собственником средств; 

• чистый оборотный капитал характеризуется стабильной тен-

денцией роста; 

• о стабильном финансовом положении предприятия ООО 

«DR.VLADIMIR GROSSU» свидетельствуют и соответствующие 

показатели собственной автономии. 

Наряду с этим выявлены и негативные стороны хозяйственно-

экономической деятельности ООО «DR.VLADIMIR GROSSU»: 

1) структура имущественного положения предприятия ООО 

«DR.VLADIMIR GROSSU» является неэффективной; 

2) показатели ликвидности предприятия ООО «DR.VLADI-

MIR GROSSU» не входят в рамки оптимально допустимых норм, 

что говорит о недостатке денежных средств и о нерациональной 

структуре активов, замораживании средств в больших остатках 

«запасов», не приносящих дохода. В связи с этим рекомендуем ра-

ционально подходить к приобретению материалов, производить 

регулярные закупки и не допускать больших излишек запасов.  
Наряду с этим, автор для увеличения оборотных денежных 

средств предлагаем акционировать предприятие ООО «DR.VLA-
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DIMIR GROSSU». Выпустив на рынок ценных бумаг акции, орга-
низация сможет выйти на рынок капитала, роль и значение кото-
рого в развитой экономике велики. В работе доказано, что с по-
мощью регулирования выпуска акций на рынке ценных бумаг, 
возможно решение вопроса нехватки свободных денежных 
средств, механизм выкупа акций целесообразно использовать 
для: снижения риска враждебных поглощений, избавления от 
избыточной ликвидности, изменения структуры капитала, увели-
чения фактической доли крупнейших акционеров и усиления их 
позиции, улучшения соотношения рыночной цены акции и при-
были на одну акцию, формирования рейтингового информацион-
ного фона вокруг компании. 

Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 
заключается в разработке теоретических и практических реко-
мендаций, связанных с улучшением бухгалтерского учета на 
предприятии ООО «DR. VLADIMIR GROSSU» в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
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The study reveals the problems and development prospects of tour 

operators in the Republic of Moldova which play a key role in the success of 

the tourism industry and help the rapid development of this sector. 

 

Introducere. Turismul reprezintă una dintre cele mai importante 

activități de ordin economic din lume, relevă un factor al dezvoltării 

durabile și un inițiator al globalizării. Totuși, organizarea unei activi-

tăți de turism ar fi fost mult mai dificilă, dacă nu ar exista 

turoperatorii. Aceștia reprezintă, în esență, o alternativă foarte eficien-

tă pe care cei care călătoresc o au atunci când nu dispun de suficient 

timp pentru a-și putea organiza pe cont propriu călătoria.  

Metode utilizate. În realizarea prezentei lucrări, au fost utilizate 

următoarele instrumente și metode, precum: metoda analitică, metoda 

istorico-logică, grafică, investigarea surselor statistice, cercetarea 

directă etc. 

Rezultate obținute. Turoperatorii, cunoscuți astăzi și sub denu-

mirea de organizatori ai voiajelor de grup sau individuale, acționează 

încă de la jumătatea secolului al XIX-lea [2, p.68]. Anglia a fost prima 

țară în care a apărut organizatorul de călătorii turistice în calitate de 

creator al voiajelor forfetare [3, p.2]. 

Conform Legii nr. 352 cu privire la organizarea și desfășurarea 

activității turistice în Republica Moldova, turoperatorul este agentul 

economic, titular de licență pentru activitatea turistică, specializat în 

formarea de pachete turistice și în comercializarea acestora prin 

intermediul agențiilor de turism sau direct consumatorilor [1]. 

Ca și alți actori din industria turismului, turoperatorii se confruntă 

cu o serie de probleme și dificultăți de activitate. Una dintre acestea 

este lipsa susținerii din partea statului, ceea ce influențează 
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considerabil activitatea fiecărui turoperator în parte. Statul este cel 

care trebuie să ajute turoperatorii să se dezvolte, deoarece datorită 

activității pe care o desfășoară aceștia Republica Moldova ar putea să 

ajungă cunoscută în întreaga lume datorită acțiunilor turoperatorilor. 

O altă problemă majoră care a afectat grav turoperatorii în anul 

2020 este pandemia provocată de virusul COVID-19. Prin urmare, 

unul dintre turoperatorii care au avut de suferit enorm în urma acestei 

pandemii este compania ,,TATRA-BIS” S.R.L.  

În comparație cu anii precedenți, în anul 2020 numărul turiștilor 

care au ales să călătorească prin intermediul companiei de turism 

,,TATRA-BIS” a scăzut semnificativ. În această perioadă, 

turoperatorul ,,TATRA-BIS” a înregistrat mai multe anulări de 

pachete turistice decât rezervări. A fost o perioadă destul de dificilă 

pentru companie, deoarece cheltuielile creșteau, dar profit nu se 

înregistra practic deloc. Acest fapt a impus administrația companiei să 

reducă numărul personalului de la 15 la 5 angajați, din cauza 

imposibilității achitării salariilor pentru aceștia. 

 
Fig. 1. Numărul de turiști în anul 2020 deserviți  

de către ,,TATRA-BIS” 

Sursa: Informațiile companiei ,,TATRA-BIS”. 

 

Analizând figura de mai sus, observăm că în anul 2020 turope-

ratorul ,,TATRA-BIS” a prestat servicii pentru 184 de grupuri de tu-
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riști. În comparație cu anul 2019, când compania a deservit circa 1.504 

grupuri de turiști, distingem o scădere semnificativă în dinamică a 

numărului de grupuri de turiști de -87,77%.  

Mai mult decât atât, odată cu începerea pandemiei, la inițiativa 

Agenției de Investiții din Republica Moldova, compania de turism 

,,TATRA-BIS”, în parteneriat cu compania de cercetări de marketing 

,,Solimar International”, a efectuat o cercetare de segmentare a pieței 

turistice din Republica Moldova.  

Rezultatele cercetării demonstrează că primele trei piețe-sursă de 

unde vin cei mai mulți turiști în Moldova sunt România, menționată 

de 86% din eșantion, urmată de Ucraina (46,5%) și Germania 

(34,9%), Federația Rusă (23,3%), Polonia (20,9%) și Italia (18,6). 

În ceea ce privește perioada medie de ședere a străinilor în 

Moldova, 2/3 dintre participanți la sondaj au menționat 2-3 zile, ceea 

ce se corelează cu datele oficiale medii, în timp ce alți 27,9% au 

menționat perioada de 4-6 zile. 

 
Fig. 2. Perioada medie de ședere a turiștilor în Moldova 

Sursa: Elaborată de autor. 

 

Conform rezultatelor cercetării efectuate de către angajații compa-

niei ,,TATRA-BIS”, estimările cu privire la perioada revenirii 

sectorului turistic național la nivelurile prepandemice relevă faptul că 

există o conștientizare clară că anul 2021 va continua să fie un an 

complicat și de sacrificiu pentru întreaga industrie a turismului. 

Una din soluțiile de revenire a turoperatorului ,,TATRA-BIS” din 

criza pandemică este concentrarea la maxim posibil pe elaborarea 

diverselor pachete turistice și trasee noi în care să fie regăsite formele 
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de turism, precum: turism vitivinicol, rural, cultural și de aventură. O 

variantă potrivită este punerea în activitate a traseului de drumeție 

Nisporeni, care a avut o contribuție majoră și a participat la instalarea 

tuturor marcajelor turistice de orientare a vizitatorilor de-a lungul 

traseului. 

Concluzii. Turoperatorii joacă un rol primordial atât la nivel 

macro, cât și la nivelul industriei turistice și al clientului. Ei sunt cei 

care au fost afectați foarte mult în timpul pandemiei, unii dintre ei și-

au lichidat totalmente activitatea, iar alții au încercat să 

supraviețuiască din rezervele acumulate de-a lungul anilor înaintea 

pandemiei. 

 Indiferent de obstacolele care le-a adus COVID-19 turoperatorului 

,,TATRA-BIS”, acesta nu și-a oprit activitatea, dimpotrivă, și-a 

reorientat-o și a căutat soluții anticriză. Turoperatorul a reușit să facă 

față tuturor problemelor și dificultăților oferite de către COVID-19, 

datorită aplicării unui tip de management eficient și bine gândit. 

Referințe: 
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și internațional. București: C.H. Beck, 2013. 230 p. 

3. DRAICA, C. Turismul internațional. Practici de elaborare și distribuție a 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО МАРКЕТИНГУ В СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЯХ (SMM) И ОНЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИЮ 

 
Марина БОКЛАЧ, студентка 

CZU: 339.138:004.738.5 marina_bk99@mail.ru 
 

Nowadays online promotion, including Social Media Marketing, is a 
popular method of promoting a company. In this work, based on an 
enterprise «NELIMOT-COM» SRL, it was demonstrated how Moldovan 
companies use the online medium for promotion. 

 
Введение. Интернет, как способ продвижения, начал использо-

ваться в конце 90-х гг. Именно тогда маркетологи поняли, что это 
отличный инструмент для формирования имиджа и репутации 
компании, донесения своей цели до общества, налаживания 
благоприятных отношений с аудиторией и самое главное – для 
осуществления продаж. 

Филип Котлер в своей книги «Маркетинг менеджмент» сфор-
мулировал определение интернет-маркетинга следующим обра-
зом: «Е-маркетинг — это усилия компании по информированию, 
коммуникации, продвижению и продаже своих продуктов и услуг 
посредством Интернета» [3, с.49]. 

Периодом зарождения интернет-маркетинга считается конец 
1980-х начало 1990-х гг. Первый опыт использования Сети для 
маркетинга пришелся на начало 1990-х гг. Это время 
ознаменовалось появлением текстовых корпоративных сайтов с 
помещаемой на них информацией о товарах [2, с.9]. В 2000 г. 
была запущена первая массовая система управления контекстной 
рекламой Google AdWords [2, с.8]. С этого момента рост 
пользователей сети Интернет ежегодно увеличивался. 

SMM (от англ. Social Media Marketing) переводится как марке-

тинг в социальных сетях. SMM – это относительно новый вид он-

лайн продвижения, появившийся в середине двухтысячных го-

дов. Social Media Marketing – совокупность мероприятий по 

использованию социальных платформ в качестве каналов для 

mailto:marina_bk99@mail.ru
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продвижения бренда, привлечения пользователей и решения 

определенных бизнес-задач [1, с.141]. 

Согласно данным сайта https://www.statista.com, на 2021 год 

количество активных пользователей социальных сетей во всем 

мире составляет 3,78 миллиарда человек, а к 2025 году этот 

показатель увеличится до 4,41 миллиарда (см. Рис. ). 

Рис. Мировая статистика использования социальных сетей с 2017 

по 2025 гг. 

Источник: разработано автором на основе данных 

https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-

social-network-users/ 

 

Социальные сети перестали быть просто платформой, 

позволяющей людям оставаться на связи со своей семьей и 

друзьями. Теперь это место, где потребители могут больше 

узнать о компаниях, брендах, товарах и услугах. 

Нужно отметить, что методика продвижения в социальных 

сетях меняется из года в год: создаются новые тренды, 

применяются новые технологии в продвижении.  

Планирование деятельности по маркетингу в разных со-

циальных сетях отличается, однако существует общий поэтапный 

план, который может быть использован для стратегии в любой 

социальной сети:  

1. Определение целевой аудитории. 

2. Мониторинг социальных сетей. 

3. Разработка коммуникативной стратегии в социальных сетях. 

4. Создание аккаунтов в соц. Сетях. 

2.86 3.14 3.4 3.6 3.78 3.96 4.12 4.27 4.41

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество пользователей социальных сетей по всему миру с 2017 по 2025 гг.

https://www.statista.com/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/
https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/


ȘTIINȚE ECONOMICE 
 

 

 305   

5. Создание календарного плана. 

6. Наполнение сообщества контентом. 

7. Привлечение пользователей. 

8. Управление коммуникацией с аудиторией. 

9. Анализ результатов. 

«NELIMOT-COM» SRL – это коммерческая компания, предла-

гающая рынку товары строительного назначения. Компания раз-

вивается в двух направлениях, а именно Nanu Distribuitor Natio-

nal, работающая с 2006 года, и Nanu Market Retail, начавшая свою 

деятельность в 2015 году. На сегодняшний день предприятие 

имеет 11 магазинов в разных регионах Молдовы, более 600 сот-

рудников, более 35 000 товаров в области ретейла. Клиентами 

«NELIMOT-COM» SRL являются как юридические, так и 

физические лица. 

«NELIMOT-COM» SRL для продвижения сети магазинов Nanu 

Market в онлайн среде использует следующие методы: Web-site, 

Google Ads, продвижение с помощью социальных сетей (Face-

book, Instagram, Youtube), реклама на платформе Simpals, продви-

жение с помощью статей в информационных источниках 

(point.md, stiri.md). 

Для продвижения в Facebook и Instagram используются сле-

дующие инструменты: 

 Таргетированная реклама. 

 Интеграция с внешними 

виджетами. 

 Promoted post. 

 Интерактивное взаимодействие с пользователями. 

 Событийный маркетинг. 

Для усовершенствования деятельности предприятия «NELI-

MOT-COM» SRL по продвижению в социальных сетях, были раз-

работаны следующие рекомендации. 

1. Развитие социальной сети Instagram (разработка отдельного 

контент-плана, использование инструментов Instagram). 

2. Добавление развлекательного контента (проведение 

конкурсов, викторин, разгадывание ребусов и т.д.). 
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3. Видеообзоры и общение с пользователями в stories. 

4. Участие в giveaway. 

5. Использование influencers (например, экспертов). 

Заключение. Онлайн-продвижение, на сегодняшний день, как 

никогда является популярным и востребованным, особенно в 

области розничной реализации товаров. SMM – это целый 

комплекс различных мероприятий для создания и разработки 

нужной стратегии, создания правильного контента и эффектив-

ного продвижения. 

Проанализировав деятельность компании в онлайн среде, 

можно сделать вывод, что «NELIMOT-COM» SRL эффективно 

использует ресурсы для продвижения, однако были выявлены 

некоторые недостатки. В результате были предложены рекомен-

дации по улучшению работы предприятия и повышению эффек-

тивности маркетинговой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Арина БОКАНЧА, студентка 

CZU: 334.7:004.738.5 bocancha64@gmail.com  

 
This article provides information about SMM and its basic components. 

You can read basic information about Nanu Market and the short-term goals 

of the marketing department. It also provides an analysis of the most popular 

social networks in the Republic of Moldova by NapoleonCat. And the author 

has proposed a number of projects to promote the company NELIMOT-COM 

S.R.L. on Facebook and Instagram: NANU Market team, ECO NANU Mar-

ket, DIY NANU Market, Influencer. 

 

Введение. Интернет-маркетинг становится распространённой 

практикой, однако в процессе накопления реального опыта воз-

никает ряд трудностей с подбором методов и форм продвижения. 

К тому же, стремительное развитие информационных технологий 

приводит к постоянному пополнению инструментария данного 

направления [2, с.37].  

Сегодня существует огромное число социальных сетей, они, 

как и любые другие каналы коммуникации с аудиторией, должны 

быть использованы для продвижения бизнеса, привлечения 

клиентов и увеличения продаж. 

Социальные сети как инструмент продвижения продукта 

или услуги. Главной тенденцией развития Интернета последних 

лет является бурный рост популярности социальных сетей. Их 

стали все активнее использовать в целях продвижения товаров и 

услуг, что вызывает особый интерес у SMM-специалистов, 

поскольку это отличный инструмент PR [3, с. 3]. 

Истинная цель SMM (Social media marketing) – это форми-

рование потребительского интереса, создание положительного 

имиджа и позиционирование компании 8как нацеленной не на 

получение прибыли, а на удовлетворение потребительских пот-

ребностей. [1, с. 49]. 

mailto:bocancha64@gmail.com
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Базовыми компонентами интернет-маркетинга являются: про-

дукт или услуга; предложение; целевая аудитория; конверсия; 

продвижение. 

 Анализ деятельности компании. Компания NELIMOT-COM 

S.R.L. на рынке Республики Молдова имеет название NANU Mar-

ket. Данная сеть магазинов существует на молдавском рынке бо-

лее 16 лет и является полностью местным бизнесом, специализи-

рующимся на продаже строительных материалов для ремонта и 

сада. 

Рис. 1. Логотип и слоган компании NELIMOT-COM S.R.L 

Источник: https://nanu.md/ru 

 

На Рисунке 1 представлен логотип и слоган сети магазинов 

NANU Market. На логотипе изображен персонаж компании – 

Нану. Слоган NANU Market (NM): «Te ajută să faci mai mult», его 

посыл заключается в том, что именно NANU Market помогает 

каждому своему клиенту сделать большее, и совсем не важно, 

профессионал он своего дела или только любитель.  

В компании NELIMOT-COM S.R.L. отдел маркетинга практи-

кует технологию SMART по поставке целей. На краткосрочную 

перспективу были поставлены следующие цели:  

Цель 1: увеличение общего количества чеков на 40%; 

Цель 2: увеличение средней стоимости годового чека на 10%; 

Цель 3: увеличение лояльности клиентов на 10% (за счет 

количества карт); 

Цель 4: увеличение продаж на сайте www.nanu.md на 20%. 

https://nanu.md/ru/content/3-o-nas
http://www.nanu.md/
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NELIMOT-COM S.R.L. идет по стратегии продвижения – 

«Маркетинг 360», которая подразумевает микс каналов продви-

жения: телевидение, интернет, OOH и радио.  

Рис. 2. Наиболее популярные социальные сети  

на территории Республики Молдова 

Источник: разработано автором на основе  

данных сайта https://napoleoncat.com 

 

Рекомендации по продвижению бизнеса через социальные 

сети. Наиболее популярными социальными сетями на просторах 

медиасреды Республики Молдова (с которыми можно 

ознакомиться на Рисунке 2), по версии компанией NapoleonCat, 

которая занимается аналитикой социальных сетей по всему миру, 

в 2020 году на первом месте соцсеть Facebook, а второе место 

занимает Instagram. 

Для эффективного продвижения на данных площадках, пред-

лагается ряд проектов: 

1) Команда NANU Market (публикации постов с фотография-

ми людей, которые работают в компании NANU Market: это 

приблизит компанию с аудиторией, поскольку она будет делиться 

«семейными» снимками);  

2) ЭКО NANU Market (публикация постов, в которых будут 

затронуты проблемы экологии и окружающей среды, а также 

методы их решения при помощи практических советов, за счет 

использования экотоваров, которые можно найти на полках сети 

магазинов NANU Market: лампочки с низким потреблением 
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энергии; штанги с распыляющей насадкой; товары с экологичес-

ки чистым составом); 

3) DIY NANU Market (проект представляет собой поделки 

своими руками из продукции, которую можно приобрести в сети 

магазинов NANU Market. Это могут быть различные декоратив-

ные предметы для дома или же сада. Пример DIY – busyboard. Он 

будет представлять собой доску, на которой будут расположены 

разнообразные товары, которые можно купить в сети магазинов 

NANU Market: краник, выключатель, сифон, розетка и многое 

другое, что помогает развить моторику у детей, начиная с 

возраста 4 месяцев);  

4) Инфлюенсер (продвижение бренда NANU Market за счет 

коллаборации с популярным человеком на территории Республки 

Молдова, у которого есть авторитет и естъ влияние на 

аудиторию).  
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OMNICHANNEL-МАРКЕТИНГ: ОЦЕНКА И 

ПРЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Мария МОКИНА, студентка 

CZU: 339.138:334.71 mokina.maria@gmail.com  
 

The summary describes the main parts of the thesis. In particular, the 

goals and objectives of the thesis, the main differences between omnichannel 

marketing and other types of marketing, the main problems of the MAALEX 

Grup SRL company and are described the ways to improve omnichannel 

marketing used in the company’s activity. 

 

Целью дипломной работы является изучение omnichannel-мар-

кетинга: его оценка и перспективы использования на предприя-

тии «Maalex Grup» SRL. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения сле-

дующих задач: 

1. Определить сущность omnichannel-маркетинга. 

2. Описать стратегию omnichannel-маркетинга. 

3. Выявить преимущества и недостатки omnichannel-марке-

тинга. 

4. Дать характеристику деятельности предприятия «Maalex 

Grup» SRL. 

5. Провести анализ маркетинговой деятельности компании. 

6. Провести анализ omnichannel-маркетинга на предприятии 

«Maalex Grup» SRL. 

7. Оценить перспективные направления развития omnichan-

nel-маркетинга на предприятии «Maalex Grup» SRL. 

8. Разработать мероприятия по повышению эффективности 

использования omnichannel-маркетинга на предприятии «Maalex 

Grup» SRL. 

Объектом исследования является маркетинговая деятель-

ность предприятия «Maalex Grup» SRL. Предметом исследова-

ния в дипломной работе являются отношения, возникающие в 

процессе продвижения товара предприятия. 
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Дипломная работа имеет следующую структуру: введение, 

основное содержание, состоящее из трех глав, заключение, спи-

сок использованной литературы и приложения. 

Все больше и больше компаний пытаются более эффективно 

работать во многих каналах, чтобы обеспечить эффективную и 

измеримую коммерцию независимо от самих каналов. Это 

чувство более эффективной работы и оптимизация использования 

каждого канала зависит от универсального подхода. Omnichannel-

маркетинг – это индивидуальный и последовательный опыт 

работы с клиентами [2]. 

Таблица  

Сравнительная характеристика моно-,  

много- и omnichannel-маркетинга 
Параметр 

сравнения  

Моноканальны

й маркетинг 

Многоканальны

й маркетинг 

Omnichannel-

маркетинг 

Число каналов 

продаж внутри 

одной торговой 

организации, ед. 

1 2-5 Все возможные 

Степень взаимо-

действия между 

маркетинговым

и каналами 

Низкая, 

практически 

отсутствует 

Средняя, в пер-

вую очередь, свя-

зана с предпро-

дажным и после-

продажным 

сервисом 

Высокая, все ка-

налы в совокуп-

ности рассмат-

риваются как 

единая система 

Ценообразо-

вание 

Цена 

устанавливается 

для конкретного 

канала 

Цена устанавли-

вается отдельно 

для каждого 

канала 

Преимущественн

о единая система 

ценообразования 

во всех исполь-

зуемых каналах 

Источник: [1]. 

  

В ходе дипломной работы было проанализировано предприя-

тие «Maalex Grup» SRL. Данное предприятие является одним из 

лидеров на рынке производства сумок, поэтому нужно поддер-

живать это положение в настоящем и будущем. Для этого нужно 

работать над ассортиментом, над качеством продукции, над 

дизайном товаров. 
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Анализ маркетинговой деятельности компании «Maalex Grup» 

SRL выявил основные проблемы: 

 отсутствие маркетингового анализа на предприятии; 

 нехватка квалифицированного персонала; 

 отсутствие маркетингового и логистического отделов; 

 слишком много обязанностей у бухгалтера, администратора 

и маркетолога; 

 отсутствие связей между отделами. 

Компания практически не занимается организационной струк-

турой, поэтому отсутствуют четкие границы между отделами. 

Компания «Maalex Grup» SRL активно внедряет в свою 

деятельность omnichannel-маркетинг, что является необходимым 

атрибутом современной компании, однако оценка финансовых 

показателей говорит о недостаточном бюджете для поддержания 

успеха omnichannel-маркетинга, как, например, разработка прило-

жения или создание отдела IT разработки и поддержки базы дан-

ных компании, а также отдела информационного менеджмента. 

Поэтому, в качестве перспективных направлений omnichannel-

маркетинга, были предложены достаточно бюджетные мероприя-

тия для реализации, такие, как: 

Рис.  Перспективные направления  

omnichannel-маркетинга «Maalex Grup» SRL. 

Источник: Разработан автором. 
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PROBLEMELE TINERILOR ANTREPRENORI  

ÎN ATRAGEREA SURSELOR DE FINANȚARE  

PENTRU STARTUP-URI 

 

Dan ROȘCA, student 

 CZU: 334.012:658.14 danurosca647@gmail.com  

 
The presented article consists of three compartments. In the first part, the 

theoretical foundations of the topic are presented. In the second section, the 

general description of the enterprise S.R.L. "Unlogo" and a synthetic 

analysis of its performance is performed. In the last section, a project is 

proposed to improve the researched field, by revealing the fundamental 

stages of access to funding sources for start-ups and methods to avoid 

problems for young entrepreneurs. 

 

În lumea modernă, dezvoltarea startup-urilor este una dintre cele 

mai interesante și de actualitate probleme. Fiecare startup este creat cu 

propriul său scop: să aducă beneficii, să creeze o afacere, să îmbunătă-

țească bunăstarea populației, să aducă orice beneficiu lumii sau doar 

posibilitatea de a îmbunătăți viața cuiva. 

Scopul lucrării constă în facilitarea accesului tinerilor antreprenori 

la soluții optime pentru depășirea provocărilor în atragerea surselor in-

vestiționale și dezvoltarea unui proiect de finanțare pentru scalarea 

startup-urilor. 

Definiția startupului din punctul de vedere al mediului de afacere 

național al Republicii Moldova ar suna ca: un startup este o companie 

care are sub 10 angajați și activează de maxim 5 ani.  

Altă caracteristică importantă de relevat este partea de inovație. 

Pentru a fi menționată ca startup, o afacere trebuie să observe o prob-

lemă existentă și să proiecteze o soluție creativă, nemaiîntâlnită până 

în prezent, drept răspuns la problema respectivă. 

La etapele primare de dezvoltare a unui startup, calea sa investiționa-

lă este clară: toți tinerii antreprenori fie că deja caută resurse financiare, 

sau planifică să facă aceasta în următoarea perioadă de 6-12 luni.  

Un proiect de investiții este înțeles ca orice eveniment, care vi-

zează realizarea anumitor obiective (economice sau natura socială) și 
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care necesită o cheltuială sau utilizarea resurselor de capital (resurse 

naturale, mașini, echipamente etc.), adică investiție de capital.  

La sigur, cerințele pentru proiectele de startup se schimbă de la o 

etapă la alta în momentul solicitării finanțării, iar provocările apar din 

diferite motive. Dar cele mai elocvente sunt startup-urile inițiate de 

tineri: odată începând discuții cu investitorii, ei comit toate greșelile 

existente.  

În particular, după forma organizatorico-juridică (conform legisla-

ției în vigoare), întreprinderea „Unlogo” reprezintă o societate pe răs-

pundere limitată, fondată la 03.03.2017, prin cererea depusă din 

01.03.2017, la Camera Înregistrării de Stat, filiala Ungheni. 

Evoluția firmei a avut loc treptat. Astfel, dacă în anul 2017, primul 

an de activitate, firma a generat doar 500 de lei venit, atunci în 2018, 

odată cu creșterea vânzărilor și numărului de clienți, veniturile au atins 

cifra de 465.183 lei. În 2019, compania ajunge la maximul său istoric 

privind veniturile din vânzări, și generează dublu față de perioada 

precedentă, adică 919.250 lei în doar 12 luni. Are loc dezvoltarea 

atelierului de producție a materialelor personalizate și arendarea de 

nou inventar tehnic. 

Cercetarea aspectului practic al problematicii atragerii surselor de 

finanțare pentru startup-uri este vitală în creionarea provocărilor cu 

care se ciocnesc tinerii antreprenori. Pentru aceasta, s-a utilizat analiza 

sintetică a performanțelor cu caracter economic și financiar a firmei 

S.R.L. „Unlogo”.  

Pentru efectuarea unei analize generale, s-a efectuat studiul poten-

țialului tehnico-economic, indicatorilor ai rezultatelor economico-fi-

nanciare și a situației financiare a întreprinderii. La final, s-a realizat o 

concluzie sumară privind starea companiei în raport cu zona de fali-

ment, conform modelului Altman.  

Astfel, s-a relevat că compania S.R.L. „Unlogo” se află în afara 

riscului de faliment, atât în anul 2018, când acest indicator a fost de 

6,27, cât și în 2019, când e de 4,38. Totodată, în 2017, valoarea ne-

gativă de -0,18 prezintă o situație alarmantă pentru firmă, dar e tipică 

pentru primul an de activitate al unui startup. Creșterea ulterioară a 

acestui indicator demonstrează acest fapt. În același timp, mai puțin 
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pozitiv este diminuarea coeficientului Altman, de la 6,27 pentru 2018, 

la 4,38 pentru 2019. Această micșorare este catalizată, în primul rând, 

de scăderea profitului până la impozitare cu 43.064 lei și sporirea de 

circa două ori a activelor totale.  

Compania S.R.L. „Unlogo” riscă să atingă pragul minim după mo-

delul Altman și să se afle în zona de risc privind falimentul. Dar, cu o 

gestionare eficientă a resurselor întreprinderii și luând în calcul 

factorii de influență externă, compania va continua să se afle în afara 

oricărui risc de faliment. 

Problema fundamentală a companiei S.R.L. „Unlogo” este în ges-

tionarea neeficientă a resurselor financiare proprii și lipsa unui proces 

bine stabilit al reinvestirii profitului din anii precedenți în procesul de 

producție și prestare a serviciilor. 

La final, s-a prezentat un proiect de îmbunătățire a domeniului cercetat 

în cadrul sistemului de management al întreprinderii S.R.L. ”Unlogo”. 

 În așa mod, obiectivul SMART al proiectului este scalarea întrep-

rinderii S.R.L. „Unlogo” la nivel național și atingerea venitului din 

vânzări în valoare de 4 mil. de lei într-o perioadă de 2 ani, prin inter-

mediul proiectelor de investiție în startup-uri locale și reinvestirii pro-

fitului din anii precedenți. 

Proiectul urmărește extinderea afacerii întreprinderii S.R.L „Unlo-

go” la nivel național. Astfel, se vor creiona două direcții de scalare și 

dezvoltare: 

a) amplasarea atelierului de producție a materialelor promoționale 

și a unui punct de comercializare în municipiul Chișinău; 

b) diversificarea serviciilor prestate și lansarea platformei online 

de realizare a comenzilor virtuale de creare a elementelor identificato-

rii (logo-uri, clipuri video promoționale etc.). 

Rezultatele financiare din implementarea proiectului sunt prezenta-

te în Tabel. 

Tabel  

Rezultatele financiare din implementarea proiectului 
Denumirea indicatorului 2022, lei 2023, lei 

Venituri totale din vânzările de produse de către proiect, 

fără TVA 

2.250.000  3.100.540  

Costuri de producție și marketing 1.368.792  1.368.792  
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Costurile de credit 57.600  57.600  

Profit din proiect 823.608  1.674.148  

Profit până la impozitare 823.608  1.674.148  

Impozitul pe profit 98.833  200.898  

Profit net din proiect 724.775  1.473.250  

 

Suficiența fondurilor întreprinderii pentru implementarea proiectu-

lui în termen de 2 ani este confirmată de soldul pozitiv în conturile fir-

mei S.R.L. „Unlogo” la finele perioadei de gestiune în anul 2019.  

Indicatorii eficienței economice a proiectului indică faptul că acest 

proiect este eficient și fezabil. 
Recomandat 

Alexandru SCUTARU, dr., conf. univ. 
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING  

OF SETTLEMENTS WITH THE BUDGET 

 

Кристина КАЛПАКЧИ, студентка 

CZU: 657.41/.45:336.14 kalpakci5@inbox.ru 

 
The relevance of the topic under study lies in the problem of optimal 

organization and correct accounting of the company's settlements with the 

budget for taxes and fees. The purpose of the work is to consider the essence 

of the organization of accounting for calculations of taxes and fees and the 

problems of its improvement to optimize tax payments. 

The diploma work contains: the study of the theoretical foundations of the 

organization of accounting for settlements with the budget, consideration of 

accounting for settlements with the budget at a particular enterprise and the 

analysis of the presentation of financial and tax reporting. 

 

В работе рассмотрен бухгалтерский учет расчетов с бюджетом 

на предприятии SRL «Estet-Expert», изучены теоретические 

основы организации бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и 

представление финансовой и налоговой отчетности с целью 

совершенствования на предприятии бухгалтерского учета и 

расчетов по налогам и сборам. 

Cфера деятельности предприятия SRL «Estet-Expert» является 

предоставление косметологических и медицинских услуг. Меди-

цинский центр предлагает консультации и лечение в разных об-

ластях медицины. Согласно Классификатору видов экономичес-

кой деятельности Молдовы (КЭДМ), к предприятию SRL «Estet 

Expert» относится пункт 86.22: Специализированная врачебная 

практика.  

Вследствие этого, система учета расчетов с бюджетом может 

существенно отличаться от обычной, так как данная сфера 

деятельности предполагает возможность освобождения от уплаты 

НДС. Например, при покупке товаров и материалов, НДС может 

учитываться по стандартной ставке 20%, по сниженной ставке 

8%, а также по ставке без НДС (в зависимости от назначения – 

косметологические или медицинские цели). На предприятии SRL 
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«Estet Expert» используется также рабочий План счетов Респуб-

лики Молдова, который имеет собственные дополнения для более 

точного и правильного ведения бухгалтерского учета.  
Поставленная цель была достигнута путем решения следую-

щих задач: раскрыта сущность системы налогообложения, ее 
определение, сущность и характеристика элементов; изучены за-
конодательная и нормативная база, регулирующая порядок расче-
тов с бюджетом; выявлены и охарактеризованы особенности дея-
тельности предприятия SRL «Estet Expert», влияющие на орга-
низацию бухгалтерского учета расчетов с бюджетом; проде-
монстрирован бухгалтерский учет расчетов по подоходному 
налогу; оценен аналитический и синтетический учет расчетов с 
бюджетом по НДС и акцизам; рассмотрен формат представления 
информации о расчетах с бюджетом в отчетности исследуемого 
предприятия; выявлены недостатки учета и проанализированы 
основные пути совершенствования на предприятии бухгалтерс-
кого учета и расчетов по налогам и сборам.  

Был осуществлён анализ экономических показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия SRL «Estet 
Expert», согласно которому был сделан вывод о том, что данное 
предприятие является финансово устойчивым и достаточно при-
быльным, так как имеет место рост одновременно нескольких 
показателей по сравнению с предыдущим годом. Например, 
прибыль до налогообложения в 2020 году составила 672 603,00 
леев, что на 153 739,00 леев или 29,31% выше, чем в предыдущем 
2019 году. Вследствие этого, наблюдается увеличение чистой 
прибыли на 24,34% и она составляет 564 657,00 леев в 2020 году.  

Для того, чтобы достичь поставленной в данной работе цели и 
выполнить поставленные задачи, автору понадобилось обратить-
ся к дополнительным источникам информации, а именно к опре-
деленной законодательной и нормативной базе, которые регули-
руют порядок учета расчетов с бюджетом. 

В результате проделанной работы и анализа системы органи-

зации расчетов с бюджетом автором были выявлены положитель-

ные моменты и сделаны следующие выводы. К положительным 

моментам исследованного предприятия относятся: 
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 соблюдение всех правил, предусмотренных законодатель-

ной базой, так как ведение учета по расчетам с бюджетом играет 

важную роль в формировании системы налогообложения на 

предприятии; 

 бухгалтером предприятия вовремя начислены и оплачены 

все обязательства, что безусловно является преимуществом в 

системе учета по расчетам с бюджетом; 

 правильное отражение информации в отдельных формах 

финансовой отчетности и налоговой отчетности за период 2020 

года, которая была своевременно учтена и представлена; 

В результате проделанной работы и анализа системы налого-

обложения были выявлены следующие недостатки. 

1. Нарушение методологического подхода, предусмотренного 

НК по оплате обязательств по подоходному налогу от предприни-

мательской и профессиональной деятельности. Согласно Налого-

вому Кодексу РМ, обязательства по подоходному налогу должны 

оплачиваться равными частями 4 раза в год как сумма авансовых 

платежей.  

2. Общая задекларированная сумма обязательств по подоход-

ному налогу на 10.05.2021 еще не оплачена, что повлечет за 

собой штрафные санкции.  

3. Как результат, необходимо внести изменения в учетную по-

литику в части расчетов по подоходному налогу с учетом требо-

ваний НК. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что на предприятии 

SRL «Estet Expert» существует строгая и точная система по 

представлению информации о расчетах с бюджетом в различных 

формах налоговой отчетности. Все декларации и отчеты по мес-

тным налогам и сборам были оформлены и представлены в срок.  

По результатам проведенной работы автором был сделан 

вывод о том, что основной задачей учета расчетов с бюджетом 

является обеспечение полного и своевременного поступления 

налогов и сборов в бюджет. Выполнение этой задачи, имеющей 

важное значение для государства, с другой стороны весьма важно 

и для предприятия-налогоплательщика, поскольку обеспечивает 
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невозможность применения со стороны фискальных органов 

штрафных санкций за неполное и несвоевременное перечисление 

платежей в бюджет, что обеспечивает более высокий уровень 

чистой прибыли предприятия. 

Ежегодно налогоплательщик производит сверку расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам, для чего по письменному 

заявлению налогоплательщика налоговый орган составляет Акт 

сверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам, который при 

отсутствии разногласий подписывается представителями 

налогового органа и налогоплательщика. 
Рекомендовано 

Л. ГОЛОЧАЛОВА, докт., конф. унив. 
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MODALITĂȚI ȘI CĂI DE DEZVOLTARE A 

ÎNTREPRINDERILOR MODERNE  

 

Rada RADU, studentă 

CZU: 334.012.2:330.34 hancu.nadya@gmail.com 

 
 The national economy is currently in a difficult situation following the 

pandemic that has largely affected our small companies, which make up 97% 

of all businesses. Following the involvement of information technologies in 

the daily life of the population, modern enterprises must program themselves 

to influence their environment and in order to have profitable activity to 

reshape, modify certain models, operating strategies. Any modern company 

needs an efficient management, a modernized production process and a 

marketing with a high degree of promotion and maximum efficiency. 

  

Prima trăsăstură a întreprinderi moderne constă în aceea că ea 

este o organizaţie socială. În această calitate, întreprinderea cuprinde 

un ansamblu de activităţi umane, care au o finalitate bine determinată 

şi care dau viaţă tuturor elementelor tehnice, tehnologice şi de altă 

natură, întâlnite în cadrul acesteia [1, p.3]. 

A doua trăsătură a întreprinderii moderne constă în faptul că ea 

se prezintă ca un organ tehnico-productiv. Această trăsătură îşi găseşte 

expresia în specificul activităţilor productive şi al tehnologiilor 

folosite în dependenţa tehnologică dintre elementele structurale ş.a. 

Întreprinderea nu poate fi privită numai prin prisma laturii umane, ci 

trebuie să avem în vedere şi existenţa ansamblului de mijloace 

materiale, tehnice şi tehnologice [1, p.3]. 

A treia trăsătură a întreprinderii moderne este determinată de 

faptul că ea constituie un organism economic, care se manifestă prin 

ansamblul activităţilor de gestionare a propriilor mijloace de 

producţie. Întreprinderea trebuie privită ca un organism independent, 

cu autonomie deplină care dispune de întreaga capacitate de a 

participa la circuitul economic naţional şi internaţional [1, p.3]. 

Căi de dezvoltare a întreprinderilor moderne 

Creșterea internă (sau creșterea organică) vizează extinderea 

propriilor operațiuni ale unei companii, bazându-se pe dezvoltarea 

mailto:hancu.nadya@gmail.com
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propriilor resurse și capabilități interne. Acest lucru se poate realiza 

prin evaluarea competențelor de bază ale companiei și prin 

determinarea și exploatarea puterii resurselor sale curente cu ajutorul 

cadrului V.R.I.O. [2, p.3]. 

Creșterea externă. De la un anumit punct, creşterea internă nu 

mai este avantajoasă pentru întreprinderi, deoarece poate genera de-

zechilibre ale fluxului de numerar. Odată ce acest punct este deposit, 

se recomandă implementarea unei strategii de creştere externă. În 

funcţie de direcţia creşterii, întreprinderile pot creşte orizontal (în 

acelaşi domeniu), vertical sau lateral (în alte domenii) [2, p.5]. 

 

Analiza SWOT a MAROLE-T SRL 

Proiect privind eficientizarea activității Vinăriei Poiana 

  Promovarea brăndului Poiana 

 Profilurile active pe toate rețelele sociale; 

 Promovarea online prin intermediul campaniilor (când apare 

informația în stories, messenger, feed-uri). 

 Promovarea SEO, sau prin Google (când utilizatorului îi apare 

automat cuvântul asemănător). 

Puncte tari Puncte slabe 

 Produse de calitate înaltă 

 Amplasare reușită a vinăriei și  

vinotecii 

 Propria viță-de-vie 

 Designul atractiv al vinurilor 

 Angajați calificați în domeniu 

 Tehnologii de ultima generație 

 Promovare ineficientă a vinurilor 

 Numărul scăzut de medalii în 

cadrul concursurilor 

internaționale 

 Nivel înalt al concurenței 

Oportunități Amenințări 

 Lărgirea pieței de desfacere 

 Penetrarea altor piețe 

 Lărgirea gamei de produse 

 Crearea inovațiilor în domeniu 

 Calamități naturale 

 Schimbarile preferinței 

consumatorilor 

 Creșterea climatului concurențial 

 Modificări legislative  
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Pașii dezvoltării ”MAROLE-T” SRL 

 Crearea și eficientizarea departamentului de marketing. Anume 

stabilirea unui marketolog ce se va ocupa strict de promovarea 

brandului vinicol, prin dezvoltarea paginii de instagram, facebook, 

vinăriei Poiana, participarea la evenimente mondene prin sponsorizări, 

concursuri cu obținerea premiilor, implicarea activă în domeniul dat 

prin promovarea vinurilor Poiana. 

 Promovarea părții ECO al întreprinderii și a produselor stan-

dardizate internațional. Este nevoie de a scoate la suprafață această ca-

racteristică a companiei ce ne evidențiază de concurenți, prin promo-

varea online a părții ecologice și crearea unei insigne ECO pentru fie-

care sticlă, va fi un avanțaj și pe plan internațional, dar și va atrage 

clienți. 

 Creșterea numărului de colaborări cu distribuitorii autohtoni 

(restaurante, cafenele, vinoteci). Găsirea unui compromis de colabora-

re cu restaurante și alte locuri, unde se pot comercializa vinurile Poia-

na (reduceri, oferirea unor vinuri speciale, noi din cadrul vinăriei ce nu 

sunt în comerț), anume comercializarea nu doar în zona centru, dar și 

în partea de sud și de nord, unde nu se cunosc aceste vinuri și este 

ceva nou pentru consumator. 

 Punerea accentului pe promovarea globală a brandului 

Poiana. Evidențierea companiei POIANA la diverse concursuri cu 

obținererea premiilor valoroase, crearea unor inovații noi pe piață și 

promovarea lor intensivă, scoaterea la evidență mereu a vinurilor 

ecologice și de calitate, precum în Europa, dar și evidențierea 

amplasării vinăriei în inima codrilor cu un stil modern alb, al cerbului 

auriu ce reprezintă insigna etc. 

 Lărgirea gamei de produse cu vinuri noi pentru piața autohtonă. 

Fabricarea unor cupaje noi de către oenologul companiei, fermentarea, 

măturarea mai îndelungată a vinurilor roșii în stejar, cultivarea unui soi 

neordinar de viță-de-vie, producerea unui nou tip de spumant (roșu, roze). 

Referințe: 
1. BLANOVSCHI, A. Întreprinderea – unitate de bază a economiei 

naţionale. Academia de Administrare Publică, decembrie 2014. 
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2. HOLT, A. G. Modalități de dezvoltare a întreprinderilor: creșterea internă 

și externă, 2018. În: Annals of the „Constantin Brâncuși”, University of 

Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 1/2018. 

Recomandat 

Svetlana MIRONOV, dr., conf. univ. 
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