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CENTRU DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC 
ACTUALITATE 

 Inovația este ziua de astăzi și de mâine. Dacă privim în viitor suntem nevoiți să 
promovăm idei noi, să ne conformăm cerințelor de piață și să contribuim la îmbunătățirea 
aspectelor socio-economice. În acest context orice idei care poate fi bazată pe rațiune, aparține 
uneia sau mai multe persoane poate fi înregistrată drept inovație în conformitate cu legislația în 
vigoare și este rezervată cu drept de autor pentru ulterioară implementare și brevetare. 

MOTIVARE PENTRU ÎNREGISTRARE 

 Înregistrarea și obținerea certificatului de inovator permite ca fiecare autor să-și 
rezervele timpul necesar pentru aplicarea și realizarea ideilor sau transmiterea, delegarea 
acestui drept cu obținerea unor interese. 

Direcţiile prioritare de activitate sunt: 

a) înregistrarea propunerilor de raționalizare a cercetătorilor, doctorilor, doctorilor abilitați 
și a altor categorii de cetățeni interesați; 

b) eliberarea certificatelor de inovator; 
c) organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde, training-uri, etc.; 
d) prestarea serviciilor informaţionale şi de consultanţă; 
e) contribuirea la implementarea ideilor de raționalizare pentru dezvoltarea economiei 

naţionale. 
f) Stabilirea și recomandarea propunerilor pentru înregistrare ca invenție prin respectarea 

normelor etice și a confidențialității. 

Înregistrăm idei 

 soluţia tehnică care prevede modificarea construcţiei unui articol, a unei metode de 
folosire a utilajului şi aparatajului, a unor tehnologii şi procedee de producţie sau a 
componenţei materialului (substanţei), care este nouă şi utilă pentru întreprinderea 
căreia i-a fost înaintată; 

 soluţia organizatorică, nouă pentru întreprindere, având ca efect economisirea materiei 
prime, a resurselor energetice şi financiare, a forţei de muncă, precum şi a altor resurse, 
sau ameliorarea condiţiilor de muncă şi a stării ecologice, sporirea securităţii muncii; 

 elaborările ce ţin de ridicarea randamentului ştiinţific şi educaţional, soluţiile ce conţin un 
algoritm, un program pentru calculator sau o bază de date, ne exploatate încă de către 
întreprinderea respectivă, care, aplicându-se la rezolvarea unei sarcini concrete, au ca 
efect intelectualizarea muncii umane şi ridicarea productivităţii utilajului asistat de 
calculator. 

Nu înregistrăm recomandările care: 

 reduc fiabilitatea, durabilitatea construcţiilor, securitatea populaţiei şi a teritoriului în 
situaţii excepţionale, asigurarea sanitară a lucrătorilor, protecţia şi securitatea mediului, 
apărarea împotriva incendiilor, securitatea muncii, precum şi alţi indicatori ai 
standardelor naţionale şi internaţionale; 

 constituie semne convenţionale, norme, materiale normative şi metodice; 
 formulează doar sarcina sau stabilesc efectul posibil al aplicării propunerii, fără a indica 

soluţia concretă; 
 contravin ordinii publice şi normelor etice; 
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 sunt elaborate de personalul tehnico-ingineresc sau ştiinţific al întreprinderilor (de 
cercetare, de proiectare, de construcţie, tehnologice) în procesul exercitării sarcinilor de 
serviciu sau a lucrărilor contractuale. 

 

Procedura de înregistrare 
 

 Comunicarea privind elaborarea unei propuneri de raţionalizare se perfectează în scris, 
sub formă de cerere de recunoaştere a propunerii de raţionalizare. Modelul de cerere poate fi 
descărcat pe site-ul centrului: www.citt.ase.md sau apelând cu mesaj în poșta electronică 
centru.itt@gmail.com 
 

 Autorul este obligat să indice în cerere denumirea propunerii de raţionalizare, sfera în 
care aceasta poate fi aplicată, necesitatea aplicării propunerii, să prezinte descrierea procesului 
de implementare, precum şi să-şi indice datele de identificare sau ale tuturor coautorilor. 
În caz de necesitate, la cerere se anexează: 

a) materialele grafice şi alte materiale (desene, scheme, schiţe etc.); 
b) calculul efectului scontat de pe urma aplicării soluţiei propuse; 
c) acordul coautorilor privind 
d) distribuirea recompensei; 
e) alte materiale 

 

 Cererea depusă se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor de recunoaştere a 
propunerilor, care va confirma adresarea. La depunerea cererii autorul(autorii) vor achita taxa 
pentru înregistrarea noutății, care va fi restituită în cazul refuzului. În cazul în care propunerea 
de raţionalizare e lipsită de noutate, acest fapt se comunică solicitantului printr-o notificare. În 
cazul în care este acceptă ca propunere de inovare, centrul CITT asigură documental decizia 
respectivă de eliberare a certificatului de inovator în termen de 12 zile calendaristice. 
 

 Recunoașterea propunerii de inovare se face în baza unui aviz pozitiv al specialiștilor în 
domeniu, cu sau fără grad științific prezentate de autor la înregistrarea propuneriide inovare și 
recunoașterea lor de un expert. Expertul este o persoană necunoscută de autor (i).  
 

 Autorul (coautorii) propunerii de raţionalizare poartă răspundere conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 
 

 După înregistrarea certificatului de inovator în registru, se eliberează autorilor cu 
respectarea codului de etică. Centru de inovare și Transfer Tehnologic plasează titlul inovației pe 
site-ul centrului www.citt.ase.md pentru confirmarea dreptului de autor. Oferă informații 
despre ideea înregistrată persoanelor din R/M și din alte țări cointeresate în implementarea ideii 
în practică și oferă șanse autorilor să încheie un contract separat pentru obținerea beneficiilor 
ulterioare de la aplicarea ideii în practică. 
 

 Pentru detalii în privința procedurii de înregistrare vă rugăm să vă adresați la 
 MD. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 59, blocul B, etajul 7, biroul 702  

 tel.: 067-666-282,  
 mail: centru.itt@gmail.com 
 www.citt.ase.md 

© BULETINUL INOVAȚIILOR al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic 
© Tipografia SRL „Adrilang” 
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INNOVATION AND TECHNOLOGY TRANSFER CENTER 
TOPICALLITY 

 The Innovation is the present and the future. If we’ll look ahead we have to promote new 
ideas, to adapt to market requirements and helping to improve the social and economical 
situation. In this context any ideas that may be based on intelligence, belongs to one or more 
persons, may be registered as innovation in accordance with current legislation and is protected 
by copyright and patent subsequent implementation. 

MOTIVATION FOR REGISTRATION 

 Registering and obtaining the certificate of innovation allows each author necessary time 
for the application and implementation of proposed ideas or transmission, delegating this right, 
to other person, for an interest. 

Priority directions of activity are: 
g) Register proposals for rationalization of researchers, PhD’s, and other categories of 

interested citizens; 
h) Issuing of innovation certificate; 
i) Organizing conferences, seminars, roundtables, trainings, etc .; 
j) Information and consulting services; 
k) Contribute to the implementation of rationalization ideas for developing the national 

economy. 
l) Establish and recommend proposals for registration, as an invention by following ethical 

and privacy regulations. 
 

Registering of the idea 
 Technical solution that requires modifications to the construction of an article, a new 

method for use of equipment, technologies and processes of production or 
composition of the material (substance), which is new and useful for the enterprise to 
which it was submitted; 

 Organizational solution, new to the enterprise, resulting in savings of raw materials, 
energy and financial resources, labor and other resources, or improving working 
conditions and environmental status, increasing safety at work; 

 Elaborations related to raising the efficiency of scientific and educational solutions 
containing an algorithm, a computer program or a database, it exploited yet by the 
organization, which, applying to solve a specific task, has the effect of 
intellectualization of work increasing the productivity of the human and the computer-
aided machine. 

 
Refusing of registration if: 

 Reduce reliability, durability of construction, safety of the population and territory in 
exceptional circumstances, ensuring the health of workers, environmental protection and 
safety, fire protection, safety, and other indicators of national and international 
standards; 

 Contains conventional signs, rules, normative and methodological materials; 
 Just make a statement or determine the possible effect of application of the proposal 

without giving exact solution or indicating procedures to achieve it; 
 Are somehow against public order and ethical norms; 
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 They are developed by technical, engineering or scientific staff of companies (research 
centers, design, construction, technology, etc) while exercising their duties or contract 
work. 

The registration procedure 
 Communication regarding development of a proposal for rationalization is concluded in 

written form as a request for registration of rationalization proposal. The application can be 
downloaded from the ITT website: www.citt.ase.md   or by emailing to centru.itt@gmail.com 

 
 When applying the author must provide the name of rationalization proposal, the are of 

interest where it intend to be applied, and demand of such proposal. Also, will submit the 
description of the implementation process, and mention all coauthors if any. 
If necessary, the application will be accompanied by: 

f) Drawings and other materials (diagrams, schematics, tables, etc.); 
g) Evaluation of expected effect from the application of the proposed solution; 
h) Coauthors agreement; 
i) Distribution of reward; 
j) Other materials 

  
 Submitted application is registered in the Register of applications for recognition of 

proposals that will confirm the address. Author (s) shall pay registration fee for registration 
service, which will be refunded in case of refusal. If the proposal for rationalization lacks new 
ideas or improvements, the applicant will be notified. If the proposal is accepted as an 
innovation, ITT center provides written decision and a certificate of innovator within 12 calendar 
days. 
 

 Recognizing of proposed innovation is based on a positive opinion of specialists, with or 
without scientific degree presented in writing form by the author, to be registered and 
examined by an independent expert. The expert is an unknown for author (s) person.  
 
           The author (co-authors) of the rationalization proposal bears liability under applicable law. 
 

 After the author (s) is/are registering as innovator (s) in the ITT registry, the certificate 
will be issued to authors following the code of ethics. Innovation and Technology Transfer 
Centre reserve the right to publish the title on the ITT website www.citt.ase.md   accompanied 
by Copyright information. It provides information about registered ideas of RM citizens as well 
as from other countries interested in implementing the idea into practice and provide 
opportunities for authors to conclude a separate agreement to obtain further benefits from the 
application of the idea into practice. 
 

 For details on the registration process please contact the ITT center 
 MD 2005, Chisinau, Moldova 
 str. Banulescu Bodoni 59, suit B, 7th floor, office 702  
 tel.: +37367- 666-282, 
 mail: centru.itt@gmail.com 
 www.citt.ase.md 

© BULLETIN of INNOVATIONS of the Center of Innovation and Technology Transfer 
© Typography  SRL „Adrilang” 

YOU'RE WELCOME! 
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MECANISMUL FUNCŢIONĂRII EFICIENTEA SECTORULUI AGRAR   
EFFICICIENT FUCNTIONNING MECHANISM OF THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Autor: STRATAN Alexandru 
 

Rezumat 

Importanța elementului inovativ constă în dezvoltarea aspectelor teoretice, 
metodologice şi practice, relevante pentru sintetizarea acelor mecanisme 
eficiente de funcţionare, care ar asigura sporirea eficienţei potenţialului productiv 
al complexului agroindustrial şi, implicit, al agriculturii Republicii Moldova. 

Din aceste considerente, în baza cercetărilor, analizei şi istoriei problemei, a 
fost aprofundat şi dezvoltat conceptul mecanismului de funcţionare a economiei, 
componentele şi principiile acestuia; sunt elaborate metode şi modalităţi de 
funcţionare a sectorului; sunt cercetate aspectul teoretic şi cel practic al politicilor 
economice în ramură; este elaborat un sistem de modele economico-matematice 
interconectate, care permit obţinerea unor concluzii importante în vederea 
dezvoltării dinamice a sectorului agrar; se precizează indicatorii de estimare a 
eficienţei comparative a unor culturi agricole în Republica Moldova, precum şi 
nivelul de contribuţie a acestora la dezvoltarea ramurii; sunt elucidate problemele 
în dezvoltarea agriculturii autohtone; se propun mecanisme şi căi de soluţionare a 
problemelor. 

În baza interpretărilor grafice, modelelor cibernetice, economico-
matematice, în teză este cercetat ciclul activităţilor economice ale lanţului valoric, 
aceasta servind drept bază pentru elaborarea unei strategii economice de 
stabilizare a funcţionării în perspectivă a ramurii. O atenţie sporită se acordă 
problemelor ce ţin de elaborarea noilor abordări ale metodicii repartizării 
profitului între participanţii la lanțul valoric „agricultură-procesare-comerţ”, 
stabilirii metodologiei orientării politicilor economice la creşterea calităţii 
produselor. Lucrarea în cauză a avut drept obiect de cercetare aspectul economic 
al agriculturii Republicii Moldova. Obiectivul propus pentru investigaţie – 
completarea bazei ştiinţifice, care ar asigura creşterea eficienţei economice în 
agricultură prin intermediul mecanismelor economice. Pe lângă cele menţionate, 
în teză, se propun unele direcţii privind tratarea complexă a problemei produselor 
agroalimentare, perfecţionarea metodologiei programului producţiei zootehnice, 
corelarea necesarului de produse animaliere cu posibilităţile producţiei vegetale. 

Noutatea poate servi drept suport metodologic pentru factorii de decizie şi 
întreprinderile complexului agroindustrial, mediul de cercetare şi universitar cu 
profil economic. 
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Abstract 

The importance of the innovative element lies in developing the 
theoretical, methodological and practical aspects, relevant for synthesizing those 
efficient functioning mechanisms, that would ensure the efficiency growth of the 
productive potential of the agroindustrial complex and, implicitly, of the 
agriculture of the Republic of Moldova.  

For these reasons, on the basis of investigations, issue analysis and history, 
the concept of economic functioning mechanism, its principles and components 
have been studied thoroughly and developed; there have been elaborated 
methods and modalities ofsector functioning; the theoretical and practical aspect 
of the economic policies in the field has been investigated; there was elaborated 
a system of interconnected economical and mathematical models allowing to 
obtain some important conclusions in order to develop dynamically the 
agricultural sector; one has defined more accurately the indicators to estimate 
the comparative efficiency of some agricultural cultures in the Republic of 
Moldova, as well as their level of contribution to the development of the branch; 
the existing challenges in the development of the domestic agriculture have been 
elucidated; one suggests some mechanisms and ways to settle these problems. 

On the basis of graphic interpretations, cybernetic, economic and 
mathematical models, we investigated in the dissertation the cycle of economic 
activities of the value chain, this serving as a base for the elaboration of an 
economic strategy to stabilize the branch functioning in prospect. A great 
attention is paid to the problems concerning the elaboration of new approaches 
to the methodology of profit distribution among the participants of the value 
chain „agriculture-processing-trade”, the establishing ofthe methodology to direct 
the economic policiestowardsthe quality product growth. The paper’s 
investigation subject is the economic aspect of the agriculture of the Republic of 
Moldova. The suggested objective for the research – completing the scientific 
base that would ensure the increase of economic efficiency in agriculture through 
economic mechanisms. Besides the above mentioned, in the dissertation, some 
directions concerning the complex treatment of agrifood products issue, the 
improvement of the animal production program methodology, the correlation of 
the need in animal products with the vegetal production possibilities have been 
proposed.  

The novelty could serve as methodological support for the decision making 
factors and enterprises of the agroindustrial complex, the economic scientific and 
university environment. 
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COMPORTAMENTUL LIDERULUI POLITIC ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

BEHAVIOUR OF POLITICAL LEADERS IN THE ELECTION CAMPAIGN IN MOLDOVA 
 

Autor: SÎTARI Daniela 
 

Rezumat 

Liderii politici au fost dintotdeauna firul roșu al comportamentului uman în 
ceea ce privește identificarea, parcursul și scoaterea de pe rol. Nu există un 
comportament mai straniu în acțiunile manageriale decât cel al liderului politic, 
iar particularitatea apartenenței naționale este una dintre elementele 
fundamentale de definire a acestuia. Capacitatea și potențialul liderului politic din 
Republica Moldova a devenit mai evident în perioada ultimilor 25 de ani, in care 
am devenit foarte recunoscuți în lume prin comportamentul specific al liderilor 
politici, care au predominat sau mai sunt pe pista de decolare. Autorul încearcă să 
definească comportamentul liderului politic din Republica Moldova ca drept un 
fenomen bazat pe calitățile tipice ale personalității îmbinate cu elemente 
național-tradiționale sau etnice, preponderent specifice poporului de origine. Un 
asemenea amestec dă roadă unui comportament deosebit, iar poziția ocupată în 
societate de liderul politic vine să completeze cu elemente mult mai rafinate și 
necontrolate acest individ.  

Determinarea unor elemente de comportament ale liderului politic din 
Republica Moldova pun valoarea pe cercetarea autorului și denotă importanța și 
rolul lor sub aspect teoretico-practic. Punerea în practică a unui asemenea 
comportament al liderului, presupune atingerea obiectivelor în condiții de maxim 
eficiență și termeni rezonabili. Modificarea unor circumstanțe din comportament 
intervin ca catalizatori în atingerea obiectivelor politice cu minimum eforturi. 

 

Abstract 

Political leaders have always been the guiding principle of human behaviour 
which also identifying, during and removal of the list. There is a strange behaviour 
in managerial actions than the political leader and the particularity of national 
belonging is a key element in defining it. Capacity and potential political leader of 
Moldova became evident during the past 25 years, we become very recognized 
worldwide by the specific behavior of political leaders, who are predominantly or 
runway. The author tries to define the behavior of political leaders in Moldova 
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that as a phenomenon based on typical qualities of personality combined with 
traditional elements National or Ethnic, Specific mostly people home. Such a 
mixture gives the fruit a special behavior and position in society political leader 
comes complete with more refined and uncontrolled elements this individual.  

Determination of behavioral elements of Moldovan political leader put 
value on research and author shows the importance of their role in terms of 
theoretical and practical. Implementation of such behavior of the leader involves 
reaching the maximum efficiency and reasonable terms. Changing circumstances 
in behavior occur as catalysts to achieve political objectives with minimum 
efforts.  

 

 

GHID PRACTIC DE CLAUZE ABUZIVE - SOLUŢIE PRACTICẮ PENTRU PROTECŢIA 
CLIENŢILOR ÎN CONTRACTELE BANCARE DE CREDITARE 

PRACTICAL GUIDE TO UNFAIR TERMS - PRACTICAL SOLUTION TO PROTECT 
CUSTOMER CREDIT BANK CONTRACTS 

 

Author: ȚÎRLEA Mariana Rodica 
 

Rezumat 

 În condiţiile creşterii complexitǎţii pieţei, şi a creşterii gradulului de risc, 
instituţiile de credit au devenit elementul principal în ecuaţia economisire- 
investire. Ca urmare, a crescut responsabilitatea acestora în raport cu clienţii lor, 
cu gradul de protecţie a depunǎtorilor, asiguraţilor şi investitorilor, pentru a 
rǎspunde obiectivelor de stabilitate financiarǎ în condiţii de risc. Riscul, reprezintǎ 
un element incert, imprevizibil, nedorit, dar uneori şi de neevitat, care intervine în 
activitatea umanǎ, şi implicit în activitatea instituţiilor de credit.  

Riscurile legate de parteneri, include şi riscul clientelei, dar şi protecţia 
acesteia în raporturile contractual-bancare de creditare.  

Singurul lucru posibil, în legaturǎ cu influenţele adverse ale riscului, este un 
bun management al acestuia concretizat în: prevenirea riscului, minimizarea pe 
cât posibil a efectelor adverse ale acestuia în deplinǎ concordanţǎ cu noile cerinţe 
de management al riscului, în conformitate cu acordurile Basell II şiBasell III.  

Scopul cercetării este acela de a identifica o serie de probleme specifice, cu 
care se pot confrunta instituţiile de credit pe de o parte şi clienţii băncii pe de altă 
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pate, în vederea obţinerii de soluţii de optimizare şi a evitǎrii disfuncţionalitǎţilor 
care apar în contractele bancare de creditare. 

Pe baza cercetǎrii doctrinei europene, naţionale şi drept comparat 
moldovenesc, francez, spaniol, maghiar, olandez, scopul final al cercetǎrii a 
urmǎrit obţinerea de posibilitǎţi şi de soluţii concretizate în mǎsuri prudenţiale 
care sǎ aibǎ drept scop prevenirea prin cunoaştere şi evitare a clauzelor abuzive 
din contractele bancare de creditare. 

 

Abstract 

With increased market complexities and increased rate of risk, credit 
institutions have become the main saving-investment equation. As a result, 
increased their responsibility in relation to their customers, the degree of 
protection depositors, policyholders and investors, responds to the objectives of 
Financial Stability under risk. Risk, represents an element of uncertainty, 
unpredictability, unwanted, but sometimes unavoidable, intervening in the work 
of human reason, and thus the activity of credit institutions. 

 Partner’s risk, include the risk to customers, but also their protection in 
contractually-bank lending.  

 The only possible in touch with the influences effects of risk is a good 
management of this resulted in: risk prevention, minimizing possible adverse 
effects of its fully in conformity with the new requirements for risk management 
in accordance with Basell II and Basell III accords.  

 The purpose of research is to identify a number of problem specific, which 
may face credit institutions on the one hand and bank customers on the other 
pate, to obtain optimization solutions and avoiding dis functionality appearing in 
bank lending contracts. 

 Based on research doctrine of European, national and comparative law 
Moldavian, French, Spanish, Hungarian, Dutch, ultimate goal of RESEARCH to 
follow its obtaining possible means and solutions embodied in the measure by 
prudential gets a aimed at prevention through awareness and avoidance of unfair 
terms contractile bank lending. 
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DEZVOLTAREA COMPANIILOR DIN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ PRIN 
INTRODUCEREA INOVAȚIILOR 

THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY ENTERPRISES BY 
INTRODUCING INNOVATIONS 

 

Autor: RUSU Patrick  
 

Rezumat 

Procesele de globalizare și integrare provocate de progresul tehnico-
științific au favorizat cooperarea diferitor țări în sfera inovărilor și au determinat o 
importanță națională a proceselor de inovare. Competitivitatea economiilor 
țărilor în curs de dezvoltare depinde de nivelul de dezvoltare, de baza lor 
științifică și tehnică, precum și de politica de inovare de stat, care implică 
necesitatea reglementării de către stat a proceselor de inovare. Procesele de 
transformare dintr-o companie constau întotdeauna din două etape agreate 
reciproc - cantitativă și calitativă. Primul, înregistrează creșterea indicatorilor: 
volumul de producție, vânzări, etc. Modificările vizează doar nivelul operațional și 
tactic al managementului, fără a afecta transformarea calitativă a acestor 
procese, care apare în a doua etapă, unde sunt implementate dezvoltarea 
produselor inovatoare, revizuirea sistemului de management, sistemului de 
testare, extinderea liniei de produse, etc. 

Astfel, repoziționarea poate fi o direcție foarte promițătoare în dezvoltarea 
sistemului de comercializare a inovațiilor pentru întreprinderile din industria 
farmaceutică care produc medicamente similare. Desigur, din punct de vedere al 
marketingului, acest lucru poate fi considerat cu greu repoziționare, mai degrabă - 
poziționare primară. Medicamentele similare se caracterizează prin absența unor 
diferențe semnificative între ele și, în consecință, concurența dintre ele are loc 
doar în preț. Pentru a repoziționa un astfel de medicament, trebuie să i se acorde 
proprietăți diferențiate prin simbolizarea și crearea unui profil nou. Aceasta poate 
oferi o oportunitate de a stabili un nou preț pentru un astfel de medicament și de 
a obține un profit mai mare. 

Modificarea unui preparat farmaceutic are un rol important pentru 
întreprinderile industriei farmaceutice, în special pentru dezvoltarea sistemului de 
comercializare a inovațiilor. Modificarea presupune reformarea unui preparat 
farmaceutic prin utilizarea unui alt mijloc de livrare, precum și o modificare a 
dozajului și / sau a ambalajului. Acest fapt, în special prin utilizarea unui nou 
sistem de livrare, este un instrument excelent pentru extinderea valorilor de 
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apogeu ale ciclului de viață al unui produs farmaceutic. O astfel de soluție permite 
investiții mici, în comparație cu dezvoltarea unui nou produs farmaceutic, și se 
profită de produsul vechi. De asemenea, se adaugă și atributele „noutate” sau 
„proprietăți îmbunătățite” care sunt bine percepute de piață. Unele dintre 
multiplele posibilități oferite de modificarea dată pot fi: forme prelungite, 
perioadă mai lungă de acțiune, nivel scăzut de efecte secundare, ușurință în 
utilizare, interfața prietenoasă a unui nou produs farmaceutic, etc. 

O altă direcție în dezvoltarea sistemului de comercializare a inovațiilor 
pentru o companie din industria farmaceutică este rebrandingul unui produs 
farmaceutic, care poate fi considerat drept o revizuire a acelor elemente de 
imagine ale unui preparat farmaceutic care sunt asociate componentei 
emoționale a atributelor sale suplimentare. Rebranding-ul poate fi un atribut logic 
al repoziționării și relansării continue a unui produs farmaceutic, dar poate fi, de 
asemenea, o aplicație complet independentă care reflectă dezvoltarea și 
schimbările nevoilor pieței. Astfel, tehnologiile corective pentru gestionarea 
ciclului de viață al unui produs farmaceutic în cadrul dezvoltării sistemului de 
comercializare a inovațiilor pentru o companie din industria farmaceutică sunt 
aplicabile oricărui medicament. 

În fine, pentru a evalua activitatea inovativă a unei companii farmaceutice, 
este necesar să se stabilească gradul de schimbare a indicatorilor privați și 
generali ai eficacității dezvoltării, care, la rândul său, sunt determinați de acțiunea 
tuturor factorilor în introducerea separată a inovațiilor. 

Abstract  

The processes of globalization and integration in the scientific and technical 
process led to the cooperation of various countries in the innovation sphere and 
determined a national significance of the innovation processes. The 
competitiveness of developing countries’ economies depends on their 
development, scientific and technical base and potential as well as state 
innovation policy, which entails the need for state regulation of innovation 
processes.  

Transformation processes in a company always consist of two mutually 
complementary agreed stages - quantitative and qualitative. The first one records 
the increase of the indicators: production volumes, sales, etc. The changes 
concern only the operational and tactical level of management, without affecting 
the qualitative transformation of these processes, which occurs in the second 
stage. Here, the development of innovative products, the revision of the 
management system, the testing system, the expansion of the product line are 
being implemented. 
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Repositioning can be a very promising direction in the development of the 
innovations commercialization system for the pharmaceutical industry 
enterprises that produce similar medicines. Of course, from the point of view of 
marketing, this can hardly be considered repositioning, rather, primary 
positioning. Similar medicines are characterized by the absence of significant 
differences between themselves and, as a result, competition between them 
occurs only in price. In order to reposition such a pharmaceutical drug, it needs to 
be given differentiating properties by symbolizing and creating a new profile. This 
may provide an opportunity to establish a new price for such a drug and get more 
profit. 

The reform of a pharmaceutical preparation is extremely widespread and 
has an important role for enterprises of the pharmaceutical industry in the 
development of the innovations commercialization system. By reforming is meant 
the modification of a pharmaceutical preparation by using another means of 
delivery, a change in dosage and / or packaging. Reformation, especially with the 
use of a new delivery system, is an excellent tool for extending the apogee values 
of the life cycle of a pharmaceutical product. Such a solution allows small 
investments (as compared with the development of a new pharmaceutical 
product) to take advantage of the old product and add to this the attributes of 
“novelty” or “improved properties” that are well perceived by the market. 
Prolonged forms, higher activity, lower level of side effects, ease of use, friendly 
interface of a new pharmaceutical product - these are not all the possibilities 
offered by the reform. 

Another direction in the development of the innovations commercialization 
system for a pharmaceutical industry company is the rebranding of a 
pharmaceutical product. It can be considered as a revision of those image 
elements of a pharmaceutical preparation that are associated with the emotional 
component of its additional attributes. Rebranding can be a logical attribute of 
continuing repositioning and relaunch of a pharmaceutical product, but it can also 
be a completely independent application reflecting the development and changes 
in market needs. Thus, corrective technologies for managing the life cycle of a 
pharmaceutical product within the framework of the development of the 
innovations commercialization system for a pharmaceutical industry company are 
applicable to any drug. 

Thus, in order to assess the innovative activity of a pharmaceutical 
company, it is necessary to establish the degree of change in the private and 
generalized indicators of development effectiveness, which, in turn, is determined 
by the total action of all the factors and each factor in the introduction of 
innovations separately. 
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DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN CADRUL GOSPODĂRIILOR  
PRODUCĂTOARE DE CEREALE 

DEVELOPING MARKETING ACTIVITY WITHIN HOUSEHOLDS PRODUCING CEREALS 
 

Autori: PETROVICI Sergiu 
MÎRZA Sergiu 

 

Rezumat 

Dezvoltarea activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor agricole 
reprezintă un concept care indică modul de realizare a scopului final al 
funcţionării entităţii (se are în vedere maximizarea profitului) şi cum se vor 
soluţiona problemele care apar la accesarea pieţei în baza utilizării instrumentelor 
de marketing. Strategia de dezvoltare a activităţii de marketing în gospodăriile 
producătoare de cereale înglobează un set de decizii orientate spre realizarea 
misiunii acesteia. Aceste decizii trebuie să fie axate pe o viziune clară privind 
modul în care gospodăria cerealieră se va dezvolta în perspectivă în baza 
valorificării potențialului de marketing și a activității pe piață pentru extinderea 
avantajelor concurențiale. Astfel, dezvoltarea activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor agricole presupune soluţionarea următoarelor obiective: analiza 
elaborărilor științifice moderne privind problema fundamentării activităţii de 
marketing în agricultură; identificarea particularităţilor activităţii de marketing 
agricol şi plasarea acestora la baza strategiei de marketing; analiza elaborărilor 
științifice cu privire la evaluarea eficienţei activității de marketing în gospodăriile 
agricole; aprecierea cadrului retrospectiv şi a stării actuale a pieţei cerealelor; 
analiza pieţei cerealelor prin prisma elementelor marketingului-mixt; analiza 
formelor de implicare a statului pe piaţa de cereale; argumentarea priorităţilor 
strategice de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor 
producătoare de cereale în condiţiile noilor provocări economice; argumentarea 
necesităţii evaluării potenţialului de marketing ca mijloc de asigurare a 
competitivităţii gospodăriilor producătoare de cereale; elaborarea sistemului de 
indicatori pentru evaluarea eficienţei activităţii de marketing în cadrul 
gospodăriilor producătoare de cereale; stabilirea etapelor şi măsurilor privind 
strategia de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor 
producătoare de cereale. 
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Abstract 

The development of marketing activity in agricultural households is a 
concept that indicates how to achieve the ultimate goal of the entity's operation 
(maximizing profit) and how to solve the problems that arise when accessing the 
market based on the use of marketing tools. The strategy for developing 
marketing activity in grain-producing households embraces a set of decisions 
aimed at achieving its mission. These decisions should be focused on a clear vision 
of how the cereal farm will grow in the future based on valorization of marketing 
potential and market activity to expand competitive advantage. Thus, the 
development of marketing activity within agricultural farms requires the following 
objectives to be solved: analysis of modern scientific elaborations on substantial 
marketing activity in agriculture; emphasise the peculiarities of agricultural 
marketing activity to serve as basis for strategy of the marketing; analysis of 
scientific developments regarding the assessment of marketing activity efficiency 
in agricultural entities; a retrospective evaluation and the current state evaluation 
of the cereals market; analysis of the cereals market through the marketing policy 
elements; assessing the State forms of involvement in the cereals market; 
emphasise the strategic priorities for development of the marketing activity on 
the cereals market in terms of new economic challenges; reasoning  the need for 
assessment of marketing potential as a means of ensuring competitiveness within 
the cereals producers; developing a system of indicators in order to assess the 
eficiency of marketing activity within agricultural entities that produce cereals; 
setting up the stages and the measures regarding the development of marketing 
activity within the cereals producers. 
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MODELUL DE MINIMIZARE A RISCULUI DE PARTICIPAREA BĂNCII ÎN PROCESUL 
DE LEGALIZARE A VENITURILOR ILICITE 

THE MODEL FOR MINIMIZING THE RISK OF BANKS PARTICIPATION IN THE 
ILLEGAL FUNDS LEGALISATION PROCESS  

 

Autor: ŞARCO Vasile 
 

Rezumat 

Pentru o monitorizare eficientă a riscului de participare a băncii în schemele 
ilegale de spălare a veniturilor, semnificație esențială are determinarea 
proprietarului beneficiar a operațiunilor efectuate. 

În această legătură este necesar de a lua măsuri de verificare a informațiilor 
obținute prin utilizarea bazelor informaționale deschise a structurilor de stat. 

Pe baza recomandărilor metodologice expuse, orientate spre elaborarea 
algoritmului de monitorizare financiară a riscului participării sectorului financiar-
bancar în procesele de spălare a veniturilor este oportun de a face următoarele 
concluzii. 

1. Algoritmul elaborat ca instrument de monitorizare financiară va asigura 
crearea unei abordări sistematice la calitatea gestionării riscului participării băncii 
în sistemele ilegale de spălare a mijloacelor bănești, va permite de a asigura o 
abordare complexă pentru evaluarea produselor bancare, serviciilor, clienților și 
proprietarilor beneficiari. 

2. Algoritmul aplicabil ajută la realizarea controlului eficacității măsurilor 
luate, inclusiv acumulând informații pentru utilizarea sa ulterioară, ceea ce 
permite de a crea categoriile specifice de creare a riscului participării băncii în 
procesele de spălare a mijloacelor bănești și va permite la stadiul incipient de a 
identifica premisele amenințărilor emergente. 

Modalitatea de influenţă care caracterizează riscul de participare a băncii în 
procesele de legalizare a veniturilor din activitatea infracțională ca un element 
extrem de structurat, care impune în fiecare caz concret stabilirea și elaborarea 
măsurilor pentru a compensa și minimiza probabilitatea de apariţie a unui astfel 
de risc. În această situație, trebuie de aplicat programele de control intern în 
cadrul monitorizării financiare, care vizează contracararea legalizării veniturilor 
provenite din infracțiuni şi care reflectă actualitatea condițiilor de apariţie a 
amenințărilor, atât cu caracter intern, cât și extern. Or,  riscul este caracterizat ca 
o amenințare determinată cu un singur element, care creează premize pentru 
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apariția probabilităților structurate complex, care pot fi reduse la minimum prin 
influenţa concretă asupra unor factori anumiți ai riscului studiat.  

 

Abstract 

In order to effectively monitor the risk of bank participation in the illegal 
money laundering schemes, the essential significance is the determination of the 
beneficiary's owner of the transactions performed. 

In this connection, it is necessary to take measures to verify the information 
obtained by using the open information sources of the state structures. 

On the basis of the methodological recommendations, oriented towards 
the elaboration of the financial monitoring algorithm of the risk of the 
participation of the financial and banking sector in the processes of money 
laundering, it is appropriate to make the following conclusions. 

1. The algorithm developed as a tool for financial monitoring will ensure 
that a systematic approach to quality risk management systems Bank's 
participation in the illegal laundering of funds will allow to ensure a 
comprehensive approach for assessing banking products, services, customers and 
beneficial owners. 

2. The applicable algorithm helps to control the effectiveness of the 
measures taken, including the establishment of information data base for later 
use, which allows to create the specific risk-creating categories of the bank's 
involvement in money laundering processes and will allow at an early stage to 
identify the premises of the threats emerging. 

The approach in influence that characterizes the risk of bank participation 
in the legalization, proceeds from criminal activity as an extremely structured 
element, which requires in each particular case the establishment and 
development of measures to compensate and minimize the likelihood of such a 
risk. In this situation, internal control programs should be applied in the 
framework of financial monitoring, aimed at counteracting the legalization of 
proceeds from crime and reflecting the suitability of the occurrence of threats, 
both internal and external. However, risk is characterized as a single-element 
threat that creates prerequisites for the appearance of complex structured 
probabilities that can be minimized by actual influence on certain factors of the 
risk in the study. 
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SENTINȚA ÎN PROCESUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

THE SENTENCE IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 
 

Autor: AIRAPETEAN Artur 
 

Rezumat 
În sistemul principiilor fundamentale ale justiţiei, întărite de Constituţia 

Republicii Moldova merită să evidenţiem următoarele: în primul rând, justiţia în 
Republica Moldova se efectuează în numele legii doar de instanţele judecătoreşti, 
în al doilea rând, orice persoană bănuită de comiterea unei infracţiuni se prezumă 
nevinovată atâta timp până când vinovăţia sa nu va fi dovedită în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, într-o şedinţă de judecată publică, în care i se asigură toate 
garanţiile necesare pentru apărarea sa. (art.art.21,114 Constituţia Republicii 
Moldova). Într-o legătură reciprocă aceste prevederi permit să precizeze foarte 
clar esenţa justiţiei penale, precum şi să formuleze deplin noţiunea actului primit 
pe parcursul acestei activităţi – sentinţa instanţei judecătoreşti, iar în faptul 
descoperii proprietăţilor sale, precum şi în cerinţele înaintate acesteia constă cel 
mai important obiectiv al teoriei procesual penale. Exprimând interesele de stat şi 
ale societăţii, fundamentele structurii politico-economice, sentinţa instanţei 
judecătoreşti elucidează dezvoltarea progresivă a unei societăţi democratice. 
După cum ne arată practica, sistemul de hotărâri în sentinţă întotdeauna 
dezvăluie sfera obligativităţii societăţii şi necesitatea reglementării sociale a 
comportării persoanelor.  

Este caracteristic şi destul de esenţial faptul că persoana în legătura sa 
reciprocă cu statul participă nu în calitate de obiect al activităţii statului, dar în 
calitate de subiect, având aceleaşi drepturi. Unica componentă care include 
vinovăţia sau lipsa acesteia, necesitatea tragerii sau liberării de răspundere penală 
precum şi stabilirea pedepsei este sentinţa instanţei judecătoreşti, care asigură 
lupta cu criminalitatea, consolidează legalitatea şi protejarea drepturilor omului.   
Anume acest principiu ne oferă garanţia reală la consolidarea legalităţii, la 
conducerea unei politici procesual-penale comune, la protejarea omului împotriva 
tragerii ilicite la răspundere penală.  

Sentinţa judecătorească este cel mai important act al justiţiei. Conform legii 
nimeni nu poate fi atras la răspundere penală, decât în baza sentinţei 
judecătoreşti. La etapa actuală problema sentinţei judecătoreşti se studiază 
superficial: sentinţa se studiază, fără divizarea particularităţilor ei specifice sau se 
examinează doar anumite părţi componente ale sentinţei (de exemplu, pedeapsa) 
fără a lua în consideraţie faptele lichidării tuturor încălcărilor depistate ale 
legislaţiei, recuperarea prejudiciului material, aplicarea măsurilor de prevenire a  
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infracţiunilor. Apare o necesitate reală de a sistematiza întregul potenţial teoretic 
şi practic la tema cercetată, fiindcă această temă după părerea noastră este una 
dintre cele mai actuale, în condiţiile sporirii luptei împotriva criminalităţii, care şi-
a găsit realizarea ei, mai ales că epicentrul atenţiei este însăşi omul, drepturile şi 
libertăţile sale, demnitatea şi onoarea lui.   

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală 
a Republicii Moldova, au apărut destul de multe întrebări pentru dezbatere, cum 
ar fi, noţiunea de sentinţă, felurile de sentinţe, ordinea şi condiţiile de 
implementare a diferitor temeiuri pentru emiterea sentinţei, noţiunea şi esenţa 
reabilitării, caracteristica noilor feluri de sentinţe, temeiurile emiterii lor, etc. 
Există necesitatea de a cerceta din nou importanţa socială, educaţională şi morală 
a sentinţei, practica emiterii diferitor feluri de sentinţe, analiza comparativă a 
legislaţiei străine, care reglează emiterea sentinţei, factorul prezumţiei 
nevinovăţiei şi reabilitării în condiţiile existenţei noilor feluri de sentinţe. Prin 
aceasta şi se exprimă alegerea temei respective de cercetare, precum şi 
actualitatea acesteia. 

Abstract 

In the fundamental principles of justice system, reinforced by the 
Constitution is worth to highlight the following: first, justice in Moldova is carried 
out in the name of law only by the courts, secondly, any person suspected of 
committing a crime is presumed innocent long until proved guilty in accordance 
with the law, and in a public hearing, where all the guarantees necessary for his 
defence will be guaranteed. (Art. art. 21,114 the Constitution). In a reciprocal link 
these provisions allow to specify, clearly, the essence of criminal justice and to 
fully express the concept and decision received during this process - the court 
sentence, and in fact discover its content, and requirements before it was sent to 
court, it is the most important objective of criminal procedural theory. Expressing 
the interests of the state and society, political structure and economic 
fundamentals, the court sentence reveals the progressive development of a 
democratic society. As shown in practice, the decisions in the sentence is a 
mandatory domain, always reveals society and the need to regulate social 
behaviour of people. 

It is characteristic and quite essential that the person in his mutual 
connection with the state, participates not as an object of state activity, but as a 
subject having the same rights. The only component that includes guilt or lack 
thereof, the necessity of taking responsibility or releasing criminal and the 
establishment of punishment is the court's decision, which ensures the fight 
against crime, strengthens the legality and protection of human rights. This 
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principle gives us the real guarantee of strengthening the legality, conducting a 
common criminal-law policy, protecting the human being illicitly exposed to 
criminal liability. 

Court decision is the most important act of justice. By law no one can be 
brought to criminal accountability, except by court sentence. At present, issue 
court sentence is studying superficial: the sentence is studied, without dividing its 
specific characteristics or examine only certain parts of the sentence (eg. 
punishment) without taking into consideration the facts closing of all revealed 
abuses of the law, recover pecuniary, measures to prevent offenses. There is a 
real need to systematize the entire theoretical and practical potential of the 
researched topic, because this topic is, in our view, one of the most up-to-date in 
the conditions of increasing the fight against criminality, which has found its 
recognition, especially since the central point of attention, is the human being 
himself, his rights and freedoms, his dignity and his honour. 

Therefore, with the entry into force of the new Code of Criminal Procedure 
of the Republic of Moldova, there were quite a few questions for debate, such as 
the notion of sentencing, types of sentence, order and conditions of 
implementation of the various grounds for issuing the sentence the concept and 
essence of rehabilitation, feature new types of sentences, the grounds of their 
issuance, etc. There is a need to examine again the social, educational and moral 
verdict, the practice of issuing different types of sentences, comparative analysis 
of foreign law, which regulates issuing the sentence, presumption of innocence 
and rehabilitation factor in the existence of new kinds of verdicts. In this way, the 
choice of the respective research theme, as well as its actuality, is expressed. 
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STABILIREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN 
REPUBLICA MOLDOVA 

ESTABLISHMENT AND USE OF FINANCIAL RESOURCES IN THE ENTERPRISES 
FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
Autori: GANEA Ovidiu, 

ANDRONIC Cristina, 
ȘARGU Nicu 

 
Rezumat 

În condițiile actuale de criză, caracterizate de instabilitate economică și 
politică, presiune fiscală ridicată, limitarea activității pieței de capital, situația în 
majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova este nesatisfăcătoare. În astfel 
de cazuri, resursele financiare sunt limitate, iar capacitatea de plată a debitorilor 
este redusă, ceea ce afectează în mod direct capacitatea de plată a companiei. 
Prin urmare, gradul de atractivitate al întreprinderilor față de investitorii străini 
scade. În aceste condiții, principalul obiectiv al resurselor financiare este de a 
onora plățile în timp util la buget, furnizorilor, băncilor comerciale, companiilor de 
asigurări, angajaților, acționarilor și altor părți terțe. 

Mecanismul de formare și utilizare a resurselor financiare implică 
selectarea în funcție de mai mulți factori ai resurselor financiare și de alocarea 
rațională a acestor resurse, asigurând în același timp un echilibru între nevoile de 
finanțare și disponibilitatea reală a resurselor financiare. Pentru a rezolva aceste 
probleme, este necesar să existe o gestionare corectă și eficientă a tuturor 
resurselor disponibile din întreprindere și în primul rând pentru a asigura un 
echilibru financiar atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Odată formate, 
resursele financiare sunt utilizate pentru a-și îndeplini funcțiile de bază, dar și 
pentru a onora angajamentele față de alte entități, stat, bănci comerciale, 
companii de asigurări, etc. Astfel, eficiența gestionării resurselor financiare este 
determinată nu doar de modul în care s-au format resursele financiare, dar și de 
direcțiile de utilizare a acestora. 

 

Abstract 

Under present crisis conditions, characterized by economic and political 
instability, high tax pressure, limiting capital market activity, the situation in most 
enterprises in the Republic of Moldova is unsatisfactory. In such cases the 
financial resources are limited, and the payment capacity of the borrowers is low, 
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which directly affects the payment ability of the company. Therefore the degree 
of attractiveness of enterprises towards foreign investors decrease. In these 
circumstances, the main aim of financial resources is to honour timely payments 
to the budget, suppliers, commercial banks, insurance companies, employees, 
shareholders and other third parties.  

The mechanism of the formation and use of financial resources involves 
selecting depending on several factors of financial resources and on the rational 
allocation of these resources while ensuring a balance between the financing 
needs and the actual availability of financial resources. In order to settle these 
problems, it is necessary to have a correct and efficient management of all 
available resources in the enterprise, and primarily to ensure a financial balance 
both long-term and short-term. Once formed, the financial resources are used in 
order to fulfill their basic functions, but also to honor commitments to third 
parties (other businesses, state, commercial banks, insurance companies). Thus, 
the efficiency of financial resources management is determined not only by how 
the financial resources have been formed (financial structure), but also the 
directions of their use. 

 

  
 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПИИ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 

DETERMINATION OF PRIORITY DIRECTIONS AND INDUSTRIES FOR ATTRACTING 
FDI AS A FUNDAMENTAL COMPONENT OF BUILDING AN EFFECTIVE 

INVESTMENT MECHANISM 
 

Autor: GHERMAN Ecaterina 
 

Rezumat 

Принимая во внимание интеграционные экономические процессы, 
происходящие в последние годы в Республике Молдова, а также ведущие 
тенденции развития современного мирового хозяйства, характеризующиеся 
активными процессами глобализации следует отметить, что методология 
определения приоритетных направлений и отраслей для привлечения ПИИ 
должна учитывать специфику этих процессов. Под влиянием глобализации 
все мировое производство и торговля в настоящее время выстраиваются с 
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использованием глобальных цепочек добавленной стоимости. Установлено, 
что Республика Молдова находится в нижней части глобальной цепочки 
добавленной стоимости концентрируясь на отраслях с низким уровнем 
национальной добавленной стоимости в экспортной продукции, а также 
практически не участвует в производстве экспортной продукции стран 
партнеров по экспорту. Принимая во внимание текущие позиции Республики 
Молдова в глобальных цепочках добавленной стоимости, а также 
приоритетные для ПИИ отрасли, выделенные в инвестиционной стратегии 
Республики Молдова 2010-2016, можно констатировать, что поощрение 
инвестиций в данные отрасли будет способствовать привлечению ПИИ, 
ориентированных на поиск ресурсов 2-го типа (инвестор заинтересован в 
экспорте трудоемких производств) и ПИИ, ориентированных на поиск рынка 
сбыта.  

Учитывая, что доказана необходимость в получении экономикой 
Республики Молдова комплексных и стратегических ПИИ, а данные виды 
ПИИ ориентируются на отрасли с высокой долей национального компонента 
в добавленной стоимости экспортной продукции, в данной главе нами были 
предложены следующие приоритетные для ПИИ отрасли: 

 приоритеты на ближайшую перспективу – 5-7 лет - электроника, 
робототехника, вычислительная, лазерная и телекоммуникационная техника; 

 приоритеты на долгосрочную перспективу – 10-20 лет - 
конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных технологий. 

Применять на периодической основе индикаторы VS и VS1, в качестве 
инструментария для определения изменений масштаба участия Республики 
Молдова в глобальных цепочках добавленной стоимости. Закрепить на 
уровне государственных стратегий механизм встраивания Республики 
Молдова в глобальные цепочки добавленной стоимости, полноценное 
участие в которых будет способствовать притоку прямых иностранных 
инвестиций, способствующих преодолению технологического отставания 
Республики Молдова и как результат качественному экономическому росту в 
стране. Как результат разработки данного механизма в государственной 
инвестиционной стратегии должны быть четко закреплен перечень 
приоритетных производств сформированный исходя из позиции Республики 
Молдова по каждой отрасли в глобальных производственных цепочках и 
инструментарий, способствующий наращиванию национального 
производственного потенциала с целью эффективного участия предприятий 
Республики Молдова в глобальных производственных цепочках. 
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Abstract 

Taking into account the economic integration processes taking place in 
recent years in in the Republic of Moldova, as well as the leading development 
trends of the modern world economy, characterized by active globalization 
processes, it should be noted that the methodology for determining priority areas 
and sectors for attracting FDI must take into account the specifics of these 
processes. The influence of globalization, on world production and trade are lined 
up using global value chains. It is established that the Republic of Moldova is in 
the lower part of the global value chain, concentrating on industries with a low 
level of national value added in export products, and also practically does not 
participate in the production of export products of the partner’s countries. Taking 
into account the current positions of the Republic of Moldova in the global value 
added chains, as well as the priority sectors for FDI identified in the investment 
strategy of the Republic of Moldova 2010-2016, it can be stated that encouraging 
investments in these sectors will help attract FDI resource-oriented two type 
(investor is interested in exporting labour-intensive industries) and FDI, focused 
on the search for a market. 

Considering that the need for the economy of the Republic of Moldova to 
prove complex and strategic FDI is proved, and these types of FDI are oriented to 
industries with a high share of the national component in the value added of 
export products, in this chapter we proposed the following priority sectors for 
FDI: 

 priorities for short-term (5-7 years) - electronics, robotics, computing, 
laser and telecommunications equipment; 

 priorities for long term (10-20 years) - the convergence of 
nanotechnologies, biotechnologies, information and cognitive technologies. 

Apply on a periodic basis the indicators VS and VS1, as a tool for 
determining changes in the scale of the Republic of Moldova’s participation in 
global value chains. To consolidate, at the state level of strategies, the mechanism 
of embedding the Republic of Moldova into global value chains, full participation 
in which will contribute to the inflow of foreign direct investment, contributing to 
overcoming the technological delay of the Republic of Moldova and as a result of 
qualitative economic growth in the country. As a result of the development of this 
mechanism, the list of priority industries formed on the basis of the position of 
the Republic of Moldova for each industry in the global production chains and 
tools that contribute to building up the national production potential in order to 
effectively participate in the enterprises of the Republic of Moldova in the global 
production chains. 
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JUDECATA PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ 

THE COURT HEARING FOUNDED ON EVIDENCE USED DURING THE CRIMINAL 
INVESTIGATION PHASE 

 

Autor: ȚONCU Sanda  
 

Rezumat 

Instituţia procedurilor sumare şi a celor simplificate în materie penală latto 
sensu, în ultimii 20 de ani, au cunoscut o tendinţă progresivă, statele europene 
încercând pe cât este de posibil de a reduce din povara dosarelor instanţele de 
judecată şi organelor judiciare, care sunt investite cu atribuţii de examinare a 
unor cauze penale speciale.  

Necesitatea unor asemenea mecanisme legale de examinare eficientă a 
delictelor penale a survenit în mod imperios, momentul respectiv fiind motivat de 
nivelul de criminalitate, de altfel progresiv la începutul anilor '90 ai secolului 
trecut, drept impact servind destrămarea lagărului sovietic şi flexibilitatea 
maselor de populaţie către vestul Europei, care depăşea aşteptările analitice ale 
autorităţilor care curmau sau examinau aceste încălcări de lege.  

La etapa actuală ar fi iluzoriu de imaginat activitatea organelor judiciare în 
sens larg, în procesul de urmărire şi judecare, fără utilizarea unor instituţii noi de 
drept care ar diminua semnificativ acea paradigmă a muncii pe care în mod 
normal ar fi trebuit să o depună.   

Anume aceste momente au fost percepute de către instituţiile 
reprezentative ale UE, încă la sfârșitul anilor '80, când au emis Recomandarea 
(87)18 cu privire la simplificarea justiţiei penale, urmărind cu precădere scopurile 
nominalizate supra. 

Capacitatea de a percepe definiţia şi importanţa acestei instituţii juridice, 
derivă însăşi din voinţa legiuitorului la nivel european, care în preambulul 
recomandării enumeră în aceeaşi ordine atât procedura simplificată, cât şi 
simplificarea procedurilor legale ordinare, ca metode şi instrumente de accelerare 
şi simplificare a sistemului de justiţie penală. Or, dacă pornim de la geneza 
aplicativă dreptului, nu putem declara că putem simplifica un proces/proceduri 
judiciare dacă acestea nu au avut o existenţă anterioară . 

Judecarea cauzei penale prin prisma procedurilor simplificate poate fi 
atestată sub 2 aspecte: atunci când învinuitul la faza de urmărire penală 
recunoaşte vinovăţia sa în comiterea infracţiunii şi participă activ în conlucrare cu 
organele de drept pentru stabilirea tuturor circumstanţelor cauzei şi solicită 
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acceptarea cererii de recunoaştere a culpei sale de către organul de urmărire 
penală, precum și posibilitate de aplicare a procedurii simplificate, dar care deja 
are loc în faţa instanţei judecătoreşti este pledoaria de vinovăţie, sau cum mai 
este numită recunoaşterea învinuirii și probelor care demonstrează univoc 
vinovăţia inculpatului. 

Această instituţie relativ nouă introdusă în legislaţia procesual penală a 
Republicii Moldova, judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire 
penală, expresie a justiției negociate din sistemul de drept anglo-saxon, s-a 
dovedit a fi o soluţie şi un remediu efectiv în demersul de accelerare a soluţionării 
cauzelor penale aflate în instanţele de judecată naţionale. 

Totuşi, concepută iniţial ca o instituţie cu caracter mixt (specific care se 
menţine şi la moment de altfel), în cuprinsul căreia se regăsesc atât dispoziții de 
drept material (art. 3641 alin.(8) Cod procedură penală, ce vizează limitele de 
pedeapsă), cât şi norme de drept procedural (articolul în ansamblu), 
reglementarea procedurii simplificate a judecăţii, examinată în evoluţia normelor, 
determină concluzia că legiuitorul a consolidat poziţia acestei proceduri speciale 
în construcţia juridică a procesului penal, transformând-o într-o modalitate 
eficientă de respectare a principiilor legalităţii, prezumţiei de nevinovăţie, aflării 
adevărului şi caracterului echitabil al procesului penal. 

Din perspectiva unei astfel de manifestări procesuale a celui acuzat, 
instituţia judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii, se constituie într-un veritabil 
element de justiţie negociată, similar unor proceduri specifice statelor europene, 
care sunt fondatoare şi deţin un loc de frunte în domeniul respectiv. 

 

Abstract 

The institution of concise and simplified criminal proceedings lattosensu 
over the past 20 years, has been observed a progressive trend, when European 
countries were trying to reduce the burden of the cases to courts and judicial 
bodies, endowed or authorised to examine special criminal cases. 

The legal requirement of such mechanisms, for effective investigation of 
criminal offenses was imperative, the fact being motivated by the level of criminal 
activity, otherwise on the rise in the early 90’s of the last century, as a 
consequence due to the break-up of the Soviet Union and the predispositions of 
the masses of population towards Western Europe, which surpassed the 
analytical expectations of the authorities that were curtailing or examining these 
violations. 
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At this stage, it would be illusory to imagine the work of judicial bodies in a 
broad sense in the procedure of prosecution and trial, without the use of new 
institutions of law, that would significantly diminish that pattern of work that they 
would normally have had to submit. 

This new reality has been observed by the representative from EU 
institutions at the end of the 1980’s when Recommendation (87) 18 were issued, 
in regard of simplification of criminal justice system, in particular, following the 
above-mentioned goals. 

The ability to distinguish the definition and importance of this legal 
institution, derives itself from the will of the legislator at European level, which in 
the preamble of the Recommendation lists, in the same order both, to clarify the 
procedure and reduce the usual legal procedures, as methods and tools for 
acceleration and simplification of criminal justice system. However, if we start 
from the origin applied to the law, we cannot declare that we can simplify a 
judicial process / proceedings if they those not have a previous presence. 

The hearing of the criminal case, in the light of simplified procedures, can 
be substantiated in two aspects: when the accused at the criminal investigation 
stage pleading guilty in committing the offense and actively participates and 
cooperate with the law enforcement authorities to establish all the circumstances 
of the case and request the court to accept and acknowledge of the guilt, and the 
prospect of applying the simplified procedure, but which is already taking place 
previously in the court is the plea of guilty, or what is called in practice the 
recognition of the allegation and evidence that unambiguously proves the 
defendant guilty. 

This, relatively new institution, introduced in the criminal procedural 
legislation of the Republic of Moldova, is the trial, based on evidence ordered 
during the criminal investigation phase, an expression of the negotiated justice 
from the Anglo-Saxon law system, proved to be an effective solution and a 
remedy in the settlement acceleration process of criminal cases in national 
courts. 

However, initially conceived as a mixt institution (specific, still maintained 
at the moment), whereas both, substantive law provisions (Article 3641 
paragraph (8) of the Criminal Procedural Code, which refers to the bounds of 
punishment), as well as rules of procedural law (as a whole), the regulation of the 
simplified procedure of the hearing, examined in the progress of the norms leads 
to the conclusion that the legislator consolidates the position of this special 
procedure in the legal assembly of the criminal process, transforming it into an 
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efficient way of respect for the values of legality, the presumption of innocence, 
the finding of truth and the fairness of the process. 

From the point of view of such procedural appearance of the accused, the 
court in the case of the acknowledgment of the allegation constitutes a genuine 
negotiated judicial element, similar to procedures specific to the European states, 
as founding and leading organisations in the field of criminal justice.  

 
 
 

PRINCIPIUL EGALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢIA NORMATIVĂ DE DREPT A RĂSPUNDERII 
JURIDICE 

THE PRINCIPLE OF EQUALITY IN LEGAL STANDARDS OF CONSTITUTION OF LEGAL 
LIABILITY 

 

Autor: FLOREA Adelina  
 

Rezumat 

Problematica abordată în teză ţine de principiul egalităţii şi regăsirea lui în 
construcţia normativă de drept a răspunderii juridice. Autorul accentuează 
importanţa analizei corelaţiei principiului egalităţii cu principiile clasice ale 
răspunderii juridice şi legităţile ce stau la baza includerii acestuia în categoria 
principiilor răspunderii juridice. În acelaşi timp, se defineşte în premieră principiul 
egalităţii în calitate de important element component al construcţiei normative 
de drept a răspunderii juridice. 

Conţinutul de bază al tezei este cuprins în trei capitole, dintre care primul 
conţine descrierea bibliografică a lucrării. Celelalte două capitole de conţinut 
cuprind aspectele teoretico-ştiinţifice ale problematicii abordate divizate în 
compartimente cu tematică specifică. În cuprins regăsim capitole precum: 
„Principiul egalităţii de drept în construcţia normativă de drept a răspunderii 
juridice în contextul cercetărilor ştiinţifice”, „Originea şi esenţa principiului 
egalităţii de drept – aspecte teoretice” şi „Regăsirea principiului egalităţii de drept 
în construcţia normativă de drept a răspunderii juridice şi în sistemul de principii 
ale acestei instituţii juridice”. 

Principalele rezultate obţinute sunt reflectate în concluziile şi 
recomandările autorului făcute la final de lucrare. Luarea în consideraţie a 
concluziilor şi rezultatelor prezentei cercetări, va conduce neapărat şi în mod 
absolut sigur, la eficientizarea aplicării practice a ambelor instituţii examinate – 
cea a principiului egalităţii de drept şi cea a răspunderii juridice. Acest lucru se va 
putea produce în virtutea evidenţierii legăturii reciproce dintre ele dar şi prin 
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elucidarea necesităţii şi argumentarea includerii principiului egalităţii de drept în 
construcţia normativă de drept a răspunderii juridice dar şi în categoria de 
principii ale răspunderii juridice.  

În plus, problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea conceptului 
de integrare a principiului egalităţii de drept în sistemul de principii ale 
răspunderii juridice şi a impactului lor asupra construcţiei normative de drept a 
răspunderii juridice. 

Abstract 

The problem addressed in the thesis is about the principle of equality and 
its finding in the normative formation of legal liability. The author outlines the 
importance of the study, analysing the correlation of the principle of equality with 
the classic principles of legal accountability and the legal basis for its inclusion in 
the category of the principles of legal liability. At the same time, the principle of 
equality is defined for the first time as an important element of the legal 
normative constitution of legal liability. 

The basic content of the thesis is divided into three chapters, the first of 
which contains the literature review about the topic. The other two chapters, 
contain the theoretical and scientific aspects of the discussed issues divided into 
particular thematic compartments. The work contains chapters such as: "The 
principle of equality of law in the legal normative constitution of legal 
accountability in the context of scientific researches", "Origin and essence of the 
principle of equality of law - theoretical aspects" and "Recovery of the principle of 
equality of law in normative law, legal liability and the system of principles of this 
legal institution". 

The main outcomes, found by the author, reflected in the conclusions and 
recommendations made at the end of the paper. Taking into account the 
conclusions and results of this research will essentially and unquestionably lead to 
more effective practical application of both examined institutions - the principle 
of equality of law and of legal liability. This can be done by highlighting the mutual 
relationship between them but also by elucidating the necessity and the 
argumentation of the inclusion of the principle of equality of law in the legal 
normative construction of the legal liability as well as in the category of principles 
of legal liability.  

In addition, the solved scientific problem, consists in establishing the 
concept of integrating the principle of equality of law, in the principles of legal 
system, liability and their impact on the legal normative constitution of legal 
liability. 
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IMPACTUL CORPORAŢIILOR TRANSNAŢIONALE ASUPRA PROCESULUI DE 
INFILTRARE A CAPITALULUI STRĂIN ÎN ECONOMIILE NAŢIONALE 

TNCS IMPACT ON PROCESS INFILTRATION OF FOREIGN CAPITAL IN NATIONAL 
ECONOMY 

 

Autor: ȘARCO Alexandru  
 

Rezumat 

Pentru Republica Moldova, problema atragerii investiţiilor străine rămâne o 
întrebare deschisă şi în prezent. Este adevărat că se depun multiple eforturi în 
această direcţie, deşi specialiştii constată o serie de impedimente la acest capitol. 
Astfel echipa Economică Germană (GET Moldova) care a consultat Guvernul 
Republicii Moldova asupra unei game largi de probleme de politici economice au 
constatat că actualmente există o serie de aspecte care majorează costurile şi/sau 
creşte riscul de a investi în Republica Moldova. Aceștia consideră că eliminarea 
unor astfel de probleme este cheia creşterii investiţiilor străine directe în 
Republica Moldova. În primul rând, se recomandă alinierea legislaţiei la realitate 
ar fi un câştig rapid şi o recomandare cu costuri reduse pentru îmbunătăţirea 
climatului pentru investiţiile străine directe. Având în vedere efectele investiţiilor 
străine directe pentru Moldova, este necesar să se înțeleagă că investițiile au 
efecte diferite asupra economiilor țărilor dezvoltate și ale țărilor în curs de 
dezvoltare. Pe de o parte, ţările dezvoltate beneficiază de intensificarea fluxurilor 
de investiţii acționând în principal în interesele lor, iar afluxul de capital către 
aceste țări devine un stimulent suplimentar pentru dezvoltarea în continuare a 
unei economii deja eficiente. Pe de altă parte, impactul investițiilor străine directe 
asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare poate fi atât pozitiv, cât și negativ. 
Investițiile străine directe au un impact pozitiv asupra economiei țării gazdă 
numai dacă există un program guvernamental clar de interacțiune cu investitorii 
străini și politici competente pentru atragerea și utilizarea eficientă a investițiilor 
străine. În absența unui program clar și a unei politici bine gândite de interacțiune 
cu corporaţiile transnaţionale, fluxul de capital străin poate avea un efect negativ 
atât asupra competitivității internaționale a țării, cât și asupra perspectivelor de 
creștere economică ulterioară. 

Abstract  

For Moldova, the problem of attracting foreign investment remains an 
open question today. It is true that they submit multiple efforts in this direction, 
although experts found a number of obstacles in this respect. Thus German 
Economic Team (GET Moldova) which the Government consulted on a wide range 
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of economic policy issues have found that there are currently a number of issues 
that increase costs and / or increase the risk of investing in Moldova. They believe 
that the elimination of such problems is the key to increasing foreign direct 
investment in Moldova. First, it is recommended Alignment to reality as a quick 
gain and low-cost recommendation to improve the climate for foreign direct 
investment. given the effects of foreign direct investment in Moldova, it is 
necessary to understand that investments have different effects on the 
economies of developed and developing countries. On the one hand, developed 
countries benefit from enhancing investment flows mainly acting in their interests 
and capital inflows to these countries is an additional incentive for the further 
development of an economy already effective. On the other hand, the impact of 
FDI on developing countries' economies can be both positive and negative. 
Foreign direct investment has a positive impact on the economy of the host 
country only if there is a clear government program of interaction with foreign 
investors and relevant policies to attract foreign investment and efficient use. In 
the absence of a clear program and policy thoughtful interaction with 
transnational corporations, foreign capital flows can have a negative effect both 
on the international competitiveness of the country and prospects for further 
economic growth. 

 

MODELAREA SINERGETICĂ A SISTEMELOR ENERGETICE 

THE SYNERGY MODELING OF THE ENERGY SYSTEMS 
 

Autori: SANDU Maxim  
GRIBINCEA Alexandru  

 

Rezumat 

Orice societate are necesitate de energie. Istoric s-a mers pe calea utilizării 
resurselor naturale energetice disponibile (petrol, gaz, cărbune, lemne etc.), apoi, 
odată cu epuizarea resurselor tradiționale s-a ajuns la conștiința de a utiliza 
resurse alternative. Către energiile regenerabile se atribuie sursele care se 
regenerează de la sine în scurt timp, sau sunt surse real inepuizabile. Energia 
regenerabilă se atribuie la forme de energie produse prin transformarea unor 
materiale sau resurse care zilnic sau anual pot fi utilizate. Energia există în diferite 
forme: mecanică, chimică, electrică, termică, nucleară şi radiantă. Toate formele 
de energie se pot transforma unele în altele. Energia electrică este una dintre cele 
mai flexibile forme de energie utilizate în prezent şi poate fi considerată drept 
componenta-cheie a tehnologiilor moderne bazate pe utilizarea de energie şi una 
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dintre cele mai importante surse, care necesită o atenţie deosebită pentru 
acoperirea necesarului de energie al societăţii. Unul dintre marile avantaje ale 
energiei electrice constă în flexibilitatea la utilizarea în diferite ramuri ale 
economiei, inclusiv aspectul ecologic. Investigațiile vizând securitatea energetică 
s-au extins de la începuturile lor clasice, cu precădere după criza petrolului din 
anii 1970, la diferite sectoare energetice și probleme tot mai diverse. Fiecare țară, 
odată cu declanșarea revoluției agrare, industriale, informaționale, societatea a 
conștientizat că, fără resurse energetice securitatea națională este supusă 
riscului, din care motive a fost evidențiată ca obiect de interes național. Firește, 
termenul nu a fost clar definit, ceea ce face dificilă măsurarea și este dificil de 
echilibrat în raport cu alte obiective ale politicii. Este necesar de revăzut 
multitudinea de definiții ale securității energetice.  

 

Abstract 

Every company needs energy. Over the years, the available natural energy 
resources (oil, gas, coal, wood, etc.) have been used, after the depletion of 
traditional resources has come to the consciousness of using alternative 
sources. Renewable energies are considered in practice, energies from sources 
that either regenerate by themselves in a short time, or are virtually inexhaustible 
sources. The term renewable energy refers to forms of energy produced by the 
energy transfer of energy from renewable natural processes. Energy exists in 
different forms: mechanical, chemical, electrical, thermal, nuclear and radiant. All 
forms of energy can be transformed into each other. Electricity is one of the most 
flexible forms of energy currently used and can be considered as a key 
component of modern energy-based technologies and one of the most important 
sources that requires particular attention to meet the energy needs of society. 
One of the great advantages of electricity is the flexibility to use in various 
branches of the economy, including the ecological aspect. Energy security 
investigations have expanded since their classical beginnings, especially since the 
oil crisis of the 1970s, to various energy sectors and increasingly diverse issues. 
Energy security is one of the main goals of energy policy. However, the term was 
not clearly defined, making it difficult to measure and difficult to balance with 
other policy objectives. It is necessary to review the multitude of definitions of 
energy security. 
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DEZVOLTAREA MODELULUI DE FORMARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE ȘI 
PROGNOZARE A NEVOILOR ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN SPECIALIȘTI CU STUDII 

SUPERIOARE ECONOMICE 

MODEL DEVELOPMENT TRAINING SKILLS AND FORECASTING NEEDS NATIONAL 
ECONOMY THE ECONOMIC SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

 

Autor: ȚÎRȘU Valentina 
 

Rezumat 

Pentru ca învățământul superior economic să exercite un rol proeminent în 
dezvoltarea socio-economică a țării, este oportun ca formarea specialiștilor în 
instituțiile de învățământ superior economic să se realizeze luând în considerare 
nevoile actuale și viitoare ale economiei naționale în actualizarea și îmbogățirea 
personalului cu calificare înaltă. Prin urmare, este deosebit de important să se 
dezvolte un sistem de prognoză a nevoilor economiei naționale în personal de 
diferite calificări economice, care să permită formarea unei structuri optime 
pentru instruirea specialiștilor de calificarea solicitată. 

Considerăm oportun pentru Republica noastră să propunem un model de 
formare a competențelor profesionale în instituțiile de învățământ superior 
economic care, ulterior, fiind dezvoltat, va avea capacitatea de a constitui baza 
pentru dezvoltarea unui model conceptual de interacțiune între universități și 
subiecții pieței muncii în specialitățile orientării economice pentru elaborarea 
listei competențelor necesare pe care specialiștii din domeniul economic ar trebui 
să le obțină în timpul procesului de formare.  

 

Ca rezultat autorul, în baza consultărilor riguroase cu reprezentanții 
structurilor de business, propune un set de competențe necesare pentru 
specialitățile economice ale universităților. În același timp, subliniem că s-a pornit 
de la faptul că competențele dobândite ar trebui să formeze printer absolvenți nu 
numai profesionalismul, ci și normele morale ale comportamentului viitorului 
angajat. În consecință, implementarea eficientă a unei abordări bazate pe 
competențe în sistemul de învățământ profesional superior presupune 
participarea activă nu numai a cadrelor universitare, ci și a angajatorilor, 
studenților și altor părți interesate de rezultatele finale ale procesului educațional 
economic. 

Abstract 

Because higher economic education to exert a prominent role in the 
socioeconomic development of the country, it is appropriate for the training of 
specialists in higher education economical to achieve considering the current and 
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future needs of the national economy in updating and personal enrichment highly 
qualified . Therefore, it is particularly important to develop a system of national 
economic forecasting needs of skilled personnel economical, allowing the 
formation of an optimal training of qualified specialists required. 

We seem appropriate for our country to propose a training model of 
professional competencies in higher education economic subsequently being 
developed, will be able to provide a basis for developing a conceptual model of 
interaction between universities and subjects of labor market specialties 
orientation economic development skills necessary to that economic 
professionals should acquire during training. 

 

As a result, the author, based on close consultation with the 
representatives of business, proposes a set of skills necessary for economic 
specialties universities. At the same time, we stress that the starting point was 
that the skills acquired should form among graduates not only professionalism 
but also moral norms of behaviour prospective employee. Consequently, effective 
implementation of a competence-based approach in higher vocational education 
system involves active participation not only academics, but also employers, 
students and other stakeholders of the final results of the educational process 
economically. 

 

 

 

POSIBILITĂȚI DE IMPLEMENTARE A PROCESULUI DE FORMARE A PREȚURILOR LA 
PRODUSELE FARMACEUTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA  

POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION PROCESS PRICING PHARMACEUTICALS IN 
MOLDOVA  

 

Autor: ȚENTI Ana 
 

Rezumat  

Piaţa produselor farmaceutice este unul dintre sectoarele strategice pentru 
dezvoltarea social-economică a oricărei țări din lume. Înaltă intensitate ştiinţifică 
și utilizarea tehnologiilor avansate în această industrie au un efect semnificativ 
multiplicator asupra industriei chimice, agriculturii, construcţiei de maşini, 
precum și activității științifice. În plus, nivelul ridicat al dezvoltării industriei 
farmaceutice din țară are un impact considerabil asupra asigurării populației cu 
medicamente și a calității serviciilor medicale. Însă atingerea unui nivel înalt de 
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dezvoltare a pieţei produselor farmaceutice este posibilă numai în cazul în care 
există o cerere pentru medicamentele fabricate care depinde în mod direct de 
tendințele de dezvoltare a pieței mondiale.  

În legătură cu consolidarea politicii sociale în domeniul asistenței medicale 
și necesitatea dezvoltării industriei farmaceutice, problema stabilirii prețurilor la 
medicamente pe piața internă a Republicii Moldova căpătă o importanță 
deosebită. În prezent, principiile de stabilire a prețurilor adesea contravine 
intereselor statului și societății, nu sunt favorabile pentru dezvoltarea 
componentei inovative a industriei farmaceutice. Multe companii farmaceutice de 
pe piața internă se ghidează în stabilirea prețurilor de metode depășite de timp și 
foarte costisitoare. Actualmente, practic nu avem companii care ar avea o proprie 
strategie de stabilire a prețurilor pe termen lung, elaborată în baza evaluării unei 
game largi de factori de stabilire a prețurilor. Acest lucru se întâmplă în perioada 
când în țările cu economii dezvoltate, piața farmaceutică se dezvoltă în 
conformitate cu o serie de tendințe moderne. 

Abstract  

Pharmaceutical market is one of the strategic sectors for socio-economic 
development of any country in the world. High intensity science and advanced 
technologies in this industry have a significant multiplier effect on the chemical 
industry, agriculture, engineering and scientific work. In addition, the high level of 
development of the pharmaceutical industry in the country has a considerable 
impact on the provision of medicinal products and medical services quality. But a 
high level of development of the pharmaceutical market is only possible if there is 
a demand for drugs produced depends directly on the development trends of the 
global market. 

In connection with the strengthening of social policy in healthcare and the 
need to develop pharmaceutical industry, drug pricing issue domestic Moldova 
took on particular importance. Currently, pricing principles often contrary to the 
interests of the state and society are not favourable to developing the innovative 
pharmaceutical industry. Many pharmaceutical companies in the domestic 
market is guided in pricing methods outdated and expensive. Currently, we have 
virtually no companies that have their own pricing strategy in the long term, 
developed based on the evaluation of a wide range of pricing factors. This 
happens at a time when the developed economies, the pharmaceutical market 
develops according to a number of modern trends. 
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MODELUL RESTRUCTURĂRII DATORIILOR ENTITĂȚII ECONOMICE AFLATE ÎN 
PROCES DE ASANARE FINANCIARĂ 

 

MODEL DEBT RESTRUCTURING ECONOMIC ENTITY UNDERGOING FINANCIAL 
RECONSTRUCTION 

 

Autor: GAFIȚA Virgil Octavian  
 

Rezumat  

Selectarea anumitor forme și tipuri de restructurare a datoriilor 
întreprinderii este considerată ca una dintre cele mai importante faze. În funcție 
de mărimea unor obligațiuni financiare curente ale întreprinderii și de 
componența  datoriei sale, identificate în procesul de analiză, sunt justificate 
formele și tipurile de restructurare. Astfel, deosebim anumite forme principale de 
restructurare a datoriilor întreprinderii în procesul de asanare financiară [5]: 

 Prelungirea termenelor de plată a datoriei cu forma de amânare a 
acesteia. Datoria amânată presupune amânarea termenului de plată pentru o 
perioadă ulterioară. Cea mai răspândită formă de amânare este transferal 
datoriilor pe termen scurt în datorii pe termen lung (amânarea plății pentru 
dividendele acumulate etc.). Această formă de restructurare a datoriilor se referă 
doar la suma datoriei de bază (în cazul prelungirii deservirii curente prin achitarea 
dobânzii) sau la toate tipurile de plăți privind obligațiunile financiare ale 
întreprinderii (sumele datoriei de bază, dobânda aferentă, penalitățile incluse 
etc.). 

 Prelungirea termenelor de plată a datoriei cu forma de rate. Datoria pe 
rate presupune divizarea ei în mai multe părți, care sunt plătite treptat în 
perioada următoare conform unui calendar aprobat de părți. Această formă de 
restructurare a datoriilor întreprinderii este una dintre cele mai răspândite în 
procesul de desfășurare a asanării financiare a întreprinderii. 

 Reînregistrarea datoriilor cu alte tipuri de datorii. Această formă de 
restructurare combină atât prelungirea termenelor de plată a datoriei, cât și 
modificarea unor condiții semnificative de credit (de exemplu, gaj de proprietate, 
cauțiune sau garanții ale persoanelor terțe etc.). Principalele tipuri ale acestei 
forme de restructurare a datoriilor este pregătirea unei facturi de datorii pentru 
creditul comercial, substituția unui tip de obligațiuni cu altul, care include 
modificări în condițiile de eliberare a acestora, transferal datoriilor către personae 
terțe. 

 Transformarea datoriei în proprietate. Această formă de restructurare a 
datoriilor este orientate spre înlocuirea plăților bănești pentru aceasta cu 
transmiterea creditorului a anumitor tipuri de active (proprietate) ale 
întreprinderii. Cel mai frecvent se evidențiază activele ca:  acțiunile întreprinderii, 
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obiectele din proprietatea acesteia, mașinile și echipamentele, materiile prime, 
materialele și produsele finite. 

 Refuzul creanțelor de creditare (casarea datoriilor). Această formă de 
restructurare a datoriei poate include o parte din creanțele creditorului sau 
valoarea totală a lor. 

 Aprobarea formelor și a condițiilor de restructurare a datoriilor 
întreprinderii cu creditorii (investitorii) și reînregistrarea contractelor de credit. 
Formele și condițiile concrete de restructurare a datoriilor întreprinderii sunt 
coordinate în procesul de negociere cu fiecare dintre creditorii sau cu comitetul 
creditorilor (investitorilor), care reprezentă interesele comune.  

 Monitorizarea îndeplinirii de către întreprindere a condițiilor de 
rambursare a datoriilor restructurate. Această monitorizare este efectuată de co-
mitetul creditorilor sau de către managerul asanării în comun cu întreprinderea. 

În fine, constatăm că scopul restructurării datoriilor entității economice în 
procesul de asanare financiară este considerat ca realizat, dacă este rambursat 
volumul datoriilor către creditori, fapt care asigură restabilirea solvabilității 
entității, precum și desfășurarea normală a activității sale financiare. 

Abstract  

Selecting certain forms and types of enterprise debt restructuring is 
considered one of the most important phases. Depending on the size of current 
financial obligations of the enterprise and its debt structure, identified in the 
review are justified forms and types of restructuring. Thus, we distinguish 
somemain forms of debt restructuring the company in the financial 
reconstruction [5] 

• Deferring payment of the debt to postpone its shape. Debt deferred 
payment involves postpone the deadline for a subsequent period. The most 
common form of transfer delay is short-term debt in current liabilities (deferred 
payment for accumulated dividends etc.). This form of debt restructuring debt 
refers only to the amount of base (if extending the current servicing the interest 
payments) and all types of payments the company's financial obligations (debt 
basic amounts, interest on penalties included etc.). 

• Deferring payment of the debt in the form of instalments. Rate debt 
involves dividing it into several parts, which are gradually paid in the following 
period according to a schedule approved by the Parties. This form of debt 
restructuring the company is one of the most widespread in the conduct of the 
company's financial sanitation. 

• Reregister debt with other debts. This form of restructuring combines 
both deferring payment of the debt and significant credit conditions change (eg, 
security of property, security or guarantee of third parties etc.). The main types of 
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this form of debt restructuring is preparing a bill of debt to commercial credit 
substitution of one type of bond with each other, including changes in the 
conditions of their release, transfer debts to third parties. 

• Transforming debt into ownership. This form of debt restructuring is 
geared towards replacing cash payments to the creditor with the transmission of 
certain types of assets (property) of the company. The most frequently highlights 
assets that: shares enterprise objects in its property, machinery and equipment, 
raw materials and finished products. 

• Refusal claims credit (debt disposal). This form of debt restructuring may 
include some of the lender's claims or their total value. 

••••Approval forms and conditions of debt restructuring company creditors 
(investors) and re-registration of credit agreements. Concrete forms and 
conditions of debt restructuring the company are coordinated negotiation 
process with each of the creditors or committee of creditors (investors), which 
represents the common interests. 

• Monitor compliance with the undertaking restructured debt repayment 
conditions. This monitoring is carried out by the committee of creditors or 
sanitation manager jointly with the company. 

Finally, we note that the purpose of debt restructuring economic entity in 
the financial reconstruction is considered as made if the amount repaid debts to 
creditors, which provides restoring solvency of the entity and its financial normal 
activity. 

 

 

POLITICI PATERNALISTE PE PIAŢA ŢĂRILOR EMERGENTE CA UN MECANISM DE 
MOBILIZARE A ECONOMIEI NAŢIONALE ȘI A POPULAŢIEI 

PATERNALISTICPOLICY IMPLEMENTATION OFEMERGINGMARKET COUNTRIES AS 
A MOBILIZATION MECHANISM OF NATIONAL ECONOMY AND POPULATION 

 

Autor: DANILIUC Aliona  
 

Rezumat 

În această lucrare, autorii au încercat să identifice și să explice conceptul de 
politici paternaliste și să explice conceptul și oportunitatea politicilor paternaliste 
ale țărilor emergente de a mobiliza economia națională și populația. Politica 
paternalistă în relațiile economice internaționale este acea modalitate de 
organizare și funcționare a activității economice, raportul dintre ofertă și cerere 
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determină principiile priorității în producerea diverselor bunuri și servicii, metode 
de organizare și combinație de factori de producție, persoane și categorii de 
persoane care au acces la rezultate prin prețuri de ieșire dinamice. Țările 
emergente, care include Moldova și vecinii săi imediați (România, Bulgaria, fostele 
țări CSI, etc.), trebuie să conceapă strategii de realizare a mai multor tranziții, în 
principal la creșterea și stabilirea cooperării internaționale, fiind un produs de 
investiții omogen. În zilele noastre, procesele socio-economice din țările 
emergente, inclusiv cooperarea economică internațională, relațiile economice 
legate de reforma în sfera comerțului și serviciilor, ceea ce duce la transformarea 
economiei naționale. În acest sens, există o serie de provocări care decurg din 
particularitățile dezvoltării economice și sociale la nivel internațional, în special - 
revizuirea formelor sale inerente și a metodelor tradiționale, elaborarea de 
politici eficiente pentru stimularea activității economice globale pentru 
producătorii locali.  

Abstract 

In this paper the authors tried to identify and explain the paternalistic 
policies concept and explain the concept and opportunity of paternalist policies of 
emerging countries to mobilize the national economy and the population. 
Paternalistic policy in international economic relations is that way of organization 
and functioning of economic activity, the ratio of supply and demand determines 
the principles of precedence in producing various goods and services, methods of 
organization and combination of production factors, personal and categories 
people who have access to the results via dynamic output prices. Emerging 
countries, which includes Moldova and its immediate neighbours (Romania, 
Bulgaria, the former CIS countries, etc.), must devise strategies of making multiple 
transitions mainly to the growth and establishment of international cooperation, 
being a homogeneous investment product. Nowadays, socio-economic processes 
in the emerging countries, including international economic cooperation, 
economic relations related to reform in the sphere of trade and services, which 
leads to the transformation of the national economy. In this respect, there is a 
number of challenges arising from the peculiarities of economic and social 
development internationally, especially - reviewing its inherent forms and 
traditional methods, the development of effective policies to stimulate global 
economic activity for local producers. 
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METODA DE CALCULAREA RISCULUI UMAN ÎN PROCESUL DE EVALUAREA 
GRADULUI DE REALIZARE ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE  

METHOD OF CALCULATING HUMAN RISK IN THE PROCESS OF EVALUATING THE 
DEGREE OF ACCOMPLISHMENT OF THE PLANNED ACTIVITIES 

 

Autor: BULAT Inga 
 

Rezumat 

Metoda de calcularea riscului uman are ca scop gestionarea eficientă a 
resurselor financiare disponibile în cadrul instituției și gradului de realizare a 
producerii serviciilor, produselor, acțiunilor, obiectivelor planificate într-o 
perioadă de timp de către persoanele juridice și/sau fizice. Prin metoda dată se va 
putea identifica atât timpul de nerealizarea celor planificate în dependență de 
riscul uman identificat cât și pierderile financiare în situații de certitudine și/sau în 
situații de incertitudine.  

Cu ajutorul riscului uman identificat și resurselor financiare disponibile 
pentru realizarea celor planificate se va putea introduce noi acțiuni la realizarea în 
termenul preconizat.   

 
Abstract 

 
The method of calculating the human risk aims to efficiently manage the 

financial resources available within the institution and the degree of achievement 
of the production of services, products, actions, objectives planned over a period 
of time by the legal and / or natural persons. By this method it will be possible to 
identify both the time of non-fulfillment of those planned depending on the 
identified human risk and the financial losses in situations of certainty and / or in 
situations of uncertainty. 

With the help of the identified human risk and the financial resources 
available for the accomplishment of the planned ones, new actions will be able to 
be introduced in the expected term. 
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MODUL DE AFACERI INTERNAȚIONALE ADAPTAT LA SCHIMBĂRI ÎN MEDIUL DE 
AFACERI UMANE ȘI CULTURALE 

THE MOD INTERNATIONAL BUSINESS ADAPT TO CHANGES IN THE HUMAN AND 
CULTURAL BUSINESS ENVIRONMENT 

 

Autor: Mohammedelkhatim IBRAHIM MUSTAFA SHARFELDIN 
 

Rezumat 

Mediul cultural și uman sunt printre componentele principale ale 
împrejurările de afaceri naționale și internaționale. Se caracterizează prin natura 
lor dinamică, schimbătoare și interrelaționate. Această natură semnifică că orice 
modificare a oricăruia dintre acești factori poate afecta ceilalți factori. Mai mult, 
modificarea asupra altor medii poate avea un impact similar asupra factorilor 
vizați. În plus, efectul oricărei schimbări nu poate fi cunoscut, deoarece puterea 
schimbărilor rămâne adesea neidentificată. Prin urmare, mediile umane și 
culturale sunt de încredere. Incertitudinea mediilor umane și culturale 
influențează în multe privințe afacerile internaționale. Prin urmare, firmele 
trebuie să ia în considerare adoptarea modelului de afaceri internaționale care 
poate ajuta la previziunea schimbărilor în mediile umane și culturale, corectarea 
strategiilor odată ce se produce orice modificare semnificativă și sprijinirea 
întreprinderilor pentru a evita orice pierdere, precum și pentru a profita de orice 
șansă de profit. 

 

Abstract 

Human and cultural environments are among the main components of 
business domestic, foreign and international environments. They are 
characterized by their dynamic, changeable and interrelated natures. These 
natures mean that any change on any one of these factors may affect the other 
factors. Moreover, alteration on other environments can similarly impacts these 
factors. Furthermore, the effect of any change may not be known as the strength 
of change remains often unidentified. Therefore, human and cultural 
environments are unreliable. Uncertainty of human and cultural environments 
influence international business in many ways. Therefore, firms need to consider 
adopting model of international business which can assist in predicting changes in 
human and cultural environments, correcting strategies once any significant 
change occurs and supporting businesses to avoid any loss as well as seizing any 
chance for profit. 
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ROLUL EDUCAȚIEI ÎN ECONOMIE 

THE ROLE OF EDUCATION IN THE ECONOMY 

Autor: ARAR HAILA Abu 

Rezumat 

Perspectiva economiei mondiale în secolul XXI este determinată de natura 
tranziției țărilor la etapa post-industrială, dominată de servicii, știință, educație 
etc. Astfel, modul de producție și transfer de cunoștințe este pus în „capul mesei”. 
Conform calculelor Băncii Mondiale ca parte a bogăției naționale a SUA, 
principalele active de producție constituie doar 19%, resursele naturale - 5%, iar 
capitalul uman - 76%. În alte țări, 10, 40 și 50%. Deja, în toate țările, capitalul 
uman predetermină ritmul creșterii progreselor economice în domeniul R&D. În 
consecință, interesul public pentru sistemul de învățământ ca bază pentru 
producția acestui capital este în creștere. Educația nu este pur și simplu asociată 
cu economia - este în mare măsură determinată de starea și dezvoltarea ei. Mulți 
cercetători cu privire la legătura dintre economie și educație notează că nivelul de 
educație în orice societate este asociat cu indicatori de dezvoltare economică și 
cu bunăstarea oamenilor. Astfel, starea economiei este sursa unei dezvoltări mai 
mult sau mai puțin puternice a educației în diferite perioade. Studiul misiunii 
educației profesionale de înaltă calitate contribuție la progresul economic, fiind 
influențat de „extinderea cantității de resurse umane și financiare, prin 
îmbunătățirea calitativă bazată pe progresele tehnologiei și educației”. În acest 
sens, acordarea contemporană a unei atenții considerabile studierii valorilor 
spirituale ca mijloc principal de avansare economică, este foarte important. 

 

Abstract 

The outlook for the world economy in the 21st century is determined by 
the nature of the countries' transition to the post-industrial stage, dominated by 
services, science, education, etc. Thus, the way of production and transfer of 
knowledge is brought to the fore. According to the calculations of the World Bank 
as part of the national wealth of the United States, the main production assets 
make up only 19%, natural resources - 5%, and human capital - 76%. In other 
countries, 10, 40, and 50%. Already, in all countries, human capital predetermines 
the pace of economic increasing progress in R&D. Accordingly, public interest in 
the education system as the basis for the production of this capital is increasing. 
Education is not simply associated with the economy - it is largely determined by 
its state and development. Many researchers on the question of the connection 
between economics and education note that the level of education in any society 
is associated with indicators of economic development and with the well-being of 
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the people. Thus, the state of the economy is the source of a more or less strong 
development of education in different periods. The study the mission of 
professional education as a high quality and its contribution to economic 
advancement convince us that it is influenced by “expanding the amount of 
human and financial resources, through their qualitative improvement based on 
advances in technology and education”. In this regard, recently, considerable 
attention has been paid to the study of spiritual values as a major means of 
economic advancement. 

 

 

 

GESTIONAREA RESURSEI UMANE UNIVERSITARE ÎN ISRAEL 

MANAGEMENT OF UNIVERSITY HUMAN RESOURCES IN ISRAEL 
 

Autor: HANI Abu-Rabia 
 

Rezumat 

Cercetările noastre asupra sistemului de gestionare a resurselor umane 
arată că un număr tot mai mare de întreprinderi din Israel sunt convinse de 
necesitatea introducerii regulei științifice în sistemele de conducere. Pregătirea 
specialiștilor în managementul personalului, relevanța lor pentru piața muncii 
moderne este un factor major în activitatea oricărei structuri. În orice structură, 
sunt prezente sisteme de administrare a personalului sau sisteme de personal. 
Percepția și gestionarea eficientă a sistemului se reflectă în activitatea de zi cu zi. 
Structurile de astăzi permit o adaptare elastică la cerințele de mediu. În caz de 
incertitudine cu privire la personal, îmbunătățirea acestuia devine problematică 
sau chiar imposibilă. Caracteristici de calificare, cadrul necesită un anumit nivel de 
educație, specializare în educație, pregătire specială suplimentară, experiență 
profesională. Unele probleme majore vor fi principalele limitări ale dezvoltării 
sarcinilor în managementul operațional, concentrându-se pe managementul 
personalului în timpul evaluării performanței angajaților pentru personalul și 
construirea carierei și alte proceduri de personal legate de necesitatea 
caracteristicilor de calificare. 
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Abstract 

Our research on the human resource management system shows that a 
growing number of businesses in Israel are convinced of the need to introduce 
rules into leadership systems. The training of specialists in personnel 
management, their relevance to the modern labor market is a major factor in the 
activity of any structure. In any structure, staff management systems or staffing 
systems are present. The perception and effective management of the system is 
reflected in daily activity. Today's structures allow for an elastic adaptation to 
environmental requirements. In the event of uncertainty about the staff, its 
improvement becomes problematic or even impossible. Qualification 
characteristics, the post card requires a certain level of education, specialization 
in education, additional special training, professional experience. Some major 
issues will be the main limitations on task development in operational 
management, focusing on staff management during employee performance 
assessment for staffing and career building, and other staffing procedures related 
to the need for qualification features. 

 

STANDARDE DE VIAȚĂ ȘI MOTIVARE PENTRU BRAIN DRAIN 

LIVING STANDARDS AND MOTIVATION FOR BRAIN DRAIN 
 

Autor: BAGHDADI Sohir 
 

Rezumat 

Nivelul de trai se referă la nivelul de bogăție, confort, bunuri materiale și 
necesități disponibile unei anumite clase socioeconomice dintr-o anumită zonă 
geografică, de obicei o țară. Definițiile acestor termeni se pot suprapune în 
anumite domenii, în funcție de intervievați. Este mai mult decât o simplă 
problemă de semantică; de fapt, se stabilește o diferență, care poate afecta 
modul în care se evaluază o țară în care se fac investiții financiare. Oamenii au o 
dorință înnăscută de glorie personală. Migrația este un „fenomen natural”, iar 
restricțiile care au avut loc la începutul secolului XX nu vor avea loc în secolul XXI. 
Declarația vizând drepturile cetățenilor la migrație presupune „cooperarea 
internațională la toate nivelele pentru a ameliora și îmbunătăți capacitățile 
oamenilor”. Concomitent se recunoaște rolul Societăților naționale „în furnizarea 
de asistență umanitară migranților vulnerabili, indiferent de statutul lor juridic”. 
Scopul cercetării constă în cercetarea dependenței dintre starea economică a 
țărilor, nivelul său de viață și exodul creierelor. 
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Abstract 

Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods, and 
necessities available to a certain socioeconomic class in a certain geographic area, 
usually a country. The definitions of these terms may overlap in some areas, 
depending on whom you ask. It more than just a matter of semantics; in fact, 
knows the difference can affect how you evaluate a country where you might be 
looking to invest some money.Humans have an innate desire for personal glory. 
Migration is a 'natural phenomenon' and the restrictions that came in place at the 
beginning of the 20th century will not last in the 21st century. The declaration 
went on to call for reinforced “international cooperation at all levels to address 
the humanitarian concerns generated by international migration” while 
recognising the role of National Societies “in providing humanitarian assistance to 
vulnerable migrants, irrespective of their legal status”. The aim of the research is 
to investigate the dependence between countries' economic condition, its 
standard of living and brain drain. 
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