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Abstract. The modification of dynamic resources ensurance: land, labor, fix means 

and current assets in conditions of the market economy are different in each agricultural 
unit, so have different directions of production and development branches of development. 
Nowadays, the changes in the size of potential production in agricultural units from 
Republic of Moldova depend, in large extent, by the influence of different administration 
trends of production resources: first of all, by the reduction of labor recourses number and 
agricultural land, secondly, by the quantitative and qualitative administration of the fix 
means of production, current assets and others.  
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INTRODUCERE 

Resursele de producţie sunt reprezentate de potenţialul natural, material, financiar şi 
uman de care dispune o unitate agricolă care, în contextul creat de mediul social, sunt 
atrase şi folosite în procesul de producere a produselor agricole. Resursele atrase în 
procesul de producţie mai poartă denumirea şi de factori de  producţie, care, prin 
mecanismul funcţionării lor, asigură obţinerea produselor vegetale şi animale. În noţiunea 
de resurse se cuprind şi resursele neatrase în procesul de producţie.  O importanţă 
deosebită are  atragerea în procesul de producţie a acelor resurse care asigură sporirea 
producţiei agricole în condiţii de eficienţă economică ridicată, în special prin multiplicarea 
efectului resurselor naturale nepurtătoare de costuri (energia solară, clima etc.). Între 
diferite resurse există legături de dependenţă şi condiţionare reciprocă.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Scopul acestui studiu constă în cercetarea gestionării eficiente a resurselor 

consumate la producerea producţiei agricole în regiunile de dezvoltare ale Republicii 
Moldova. Drept sursă principală pentru efectuarea cercetării a servit literatura contem-
porană a autorilor naţionali şi de peste hotare. În lucrarea prezentă sunt folosite metodele 
economico-statistice precum şi investigaţiile autorilor.  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Resursele de producţie sunt nişte elemente aparte ale potenţialului de producţie. 

Cercetarea eficienţei economice privind folosirea resurselor de producţie permite a efectua 
o analiză mai profundă şi diferenţiată a diferitor factori de producţie cu scopul dezvăluirii 
rezervelor pentru accelerarea ritmurilor de creştere a economiei. Acest lucru este necesar, 
deoarece, după cum am menţionat mai înainte, factorii de dezvoltare a producţiei nu se 
înlocuiesc pe deplin între ei. Pentru a mobiliza rezervele existente este imporatnt a dispune 
de date obiective, care caracterizează eficienţa economică  nu numai a resurselor de 
producţie în întregime (potenţialul de producere) sau a unui tip de resurse, de exemplu, 
mijloacele de muncă, dar şi fiecare tip de resurse de producţie luat în parte.  

În opinia unor savanţi, resursele de producţie sunt reprezentate de potenţialul natural, 
material, financiar şi uman de care dispune o entitate agricolă care, în contextul creat de mediul 
social, sunt atrase şi folosite în procesul de producere a produselor agricole (P. Panţiru, 2003; 
D. Moldovanu, 2005;  D. Ciucur, I. Gavrilă, C. Popescu, 1999). 

Alţi autori utilizează gruparea resurselor în patru categorii de bază: pământ, muncă, 
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capital şi management sau activitatea antreprenorială. (A. Dobrynina, A. Tarasovič, 2000; 
A. Iancu, 1992,; L. Zahiu, 1999). 

Suntem de acord cu această părere şi ţinem să precizăm, că esenţa managementului 
constă în utilizarea eficientă a resurselor limitate şi protejarea efectelor resurselor 
nelimitate prin utilizarea unor metode şi tehnici de combinare şi substituire bazate pe 
aplicarea cercetării ştiinţifice agricole şi a raţionamentelor economice.  

Prin organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii se urmăreşte creşterea gradului de 
utilizare a resurselor, în special a resurselor ieftine şi nepurtătoare de costuri (resurse naturale şi 
biologice), a resurselor umane de a căror folosire raţională depinde nivelul şi ritmul de creştere 
a productivităţii agricole. Gradul de mobilizare a potenţialului de resurse, ce caracterizează 
intensitatea utilizării lor, se exprimă cu ajutorul a doi indicatori: intensitatea consumării 
(cheltuirii) potenţialului de resurse şi eficienţa (rezultatul) utilizării potenţialului de resurse. 

Resursele economice atrase în  circuitul economic, aflate în mişcare ca fluxuri, constituie 
factori de producţie. J.B. Say, reprezentant al Şcolii Clasice, sublinia în lucrarea sa „Tratat de 
economie politică”, că la producerea bunurilor participă trei factori: munca, natura (pământul) 
şi capitalul. Primii doi factori – munca şi natura – sunt factori primari sau originari, întrucât ei 
reprezintă punctul de plecare a activităţii economice. Celălalt factor, capitalul este factor 
derivat, care rezultă din interacţiunea primelor (Economie, 2000). 

Gestionarea resurselor consumate la producerea producţiei orientate spre obţinerea 
unor maxime efecte utile la o unitate de eforturi se exprimă prin randamentul resurselor de 
producţie, care se determină prin raportul dintre rezultatele obţinute (producţia, venitul, 
profitul) şi eforturile (factorii sau resursele utilizate) depuse pentru a le obţine.  

În funcţie de modalităţile de măsurare şi apreciere a rezultatelor, există câteva 
metodologii de abordare a randamentului, şi anume: 
• randament în natură al utilizării factorilor de producţie, exprimat în unităţi naturale 

sau convenţionale; 
• randament exprimat valoric, care permite măsurarea eficienţei utilizării resurselor în 

expresie valorică (lei, mii lei etc.); 
• randament parţial, care exprimă eficienţa cu care este utilizată fiecare resursă de 

producţie aparte (pământ, muncă etc.); 
• randament integral (global) al resurselor de producţie, care reprezintă rezultatul 

combinării tuturor resurselor de producţie, măsurând performanţa şi eficienţa generală. 
Randamentul resurselor (parţial şi integral (global)), bazat pe progresul tehnic, poate 

fi: crescător, constant sau descrescător. 
Conform Legii privind  Dezvoltarea regională în Republica Moldova din 16 

februarie 2007 nr. 68 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007) se definesc 
următoarele regiuni de dezvoltare: Nord, Centru, Sud, mun. Chişinău, U.T.A. Găgăuzia, 
regiunea din stânga Nistrului (unde nu avem acces la date).  

Principiile de bază ale susţinerii dezvoltării regionale sunt eficienţa – buna utilizare a 
resurselor naturale, umane, financiare, de producţie pe întreg teritoriul. Scopul regiunilor 
este de a asigura folosirea raţională, completă şi cu maximum de randament a tuturor 
resurselor pe care le foloseşte agricultura în vederea obţinerii întregului sortiment de 
produse agricole în cantităţi şi de calitate corespunzătoare cerinţelor economiei naţionale şi 
în condiţiile economice cele mai avantajoase.  

În baza datelor întreprinderilor agricole corporative din republică, care sunt producătoare 
de producţie-marfă, utilizează terenuri arendate, o mare parte din ele sunt plătitoare de TVA, 
prezintă dări de seamă fiscale şi statistice vom analiza în plan regional ponderea, gestionarea şi 
eficienţa principalelor resurse consumate la producerea producţiei agricole.  
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Tabelul 1 
Ponderea principalilor indicatori economici ai întreprinderilor agricole pe regiunile 

de dezvoltare ale Republicii Moldova în medie pe anii 2004 – 2008 
inclusiv 

Indicatorul mun. 
Chişinău Nord Centru Sud U.T.A. 

Găgăuzia 

Total pe 
Republica 
Moldova 

A 1 2 3 4 5 6 
Numărul de întreprinderi 88 570 465 302 96 1521 
Suprafaţa terenurilor agricole, ha 24575 359490 191160 234600 92134 901959 
ponderea, % 2,7 39,8 21,2 26,0 10,3 100,0 
Efectivul mediu anual de lucrători, 
persoane 2948 35005 19814 19437 7273 84477 
ponderea, % 3,5 41,4 23,5 23,0 8,6 100,0 
Valoarea medie anuală  a mijloacelor 
fixe cu destinaţie agricolă, mii lei 322591 1298682 1193035 1352820 431602 4598730 
ponderea, % 7,1 28,2 25,9 29,4 9,4 100,0 
Consumurile materiale incluse în 
costul producţiei agricole, mii lei 206112 944454 715015 472093 169032 2506706 
ponderea, % 8,2 37,7 28,5 18,9 6,7 100,0 
Valoarea producţiei agricole globale 
în preţuri comparabile ale anului 
2005, mii lei 211038 1381732 799815 775725 278964 3447274 
ponderea, % 6,1 40,1 23,2 22,5 8,1 100,0 
Venituri din vânzarea producţiei 
agricole, mii lei 317757 1718625 1023730 952378 324064 4336554 
ponderea, % 7,3 39,6 23,6 21,9 7,5 100,0 
Profit, mii lei 63630 266346 158171 170804 43512 702463 
ponderea, % 9,1 37,9 22,5 24,3 6,2 100,0 

  
Analiza datelor tabelul 1 denotă faptul că ponderea cea mai mare a principalelor resurse 

precum şi a rezultatelor din activitatea întreprinderilor agricole o deţine regiunea de dezvoltare 
Nord (30-40%), urmată de regiunile Sud şi Centru (20- 25%), U.T.A. Găgăuzia şi mun. 
Chişinău – cu ponderea de până la 10%. Această situaţie ne permite să conchidem că în 
întreprinderile agricole din regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova ponderea resurselor 
nu este uniformă, precum şi rezultatele utilizării acestora diferă sub influenţa diferitor factori.  
Cercetările demonstrează că:  
• randamentul terenului agricol este mai înalt în mun. Chişinău, Centru şi Sud iar în 
regiunea de Nord indicatorul este aproximativ la nivelul mediu pe ţară; 
• productivitatea muncii mai înaltă s-a evidenţiat în mun. Chişinău, regiunile Centru şi Sud; 
• randamentul consumurilor de producţie este mai ridicat în regiunile de Nord, Sud şi UTA 
“Găgăuzia”; 
• mijloacele fixe sunt utilizate mai eficient în regiunile Nord şi Centru; 
• la fiecare 1 leu consumat în mun. Chişinău au fost obţinute 28,69 bani profit, în regiunile 
Sud 25,55 bani, aceasta este mai redus ca media pe întreprinderile ţară.  
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Tabelul 2 
Eficienţa economică a producţiei în întreprinderile agricole pe regiunile de dezvoltare 

din Republica Moldova în medie pe anii 2004 -2008 
Regiunile de dezvoltare 

Indicatorul Mun. 
Chişinău Nord Centru Sud UTA 

“Găgăuzia” 

Media pe 
republică 

A 1 2 3 4 5 6 
Numărul de întreprinderi 88 570 465 302 96 1521 
Valoarea producţiei globale vegetale şi 
animaliere (în preţuri comparabile ale 
a.2005), lei  
calculată la: 
1 ha teren agricol; 10691 4083 4656 3715 3474 4209 
1 leu consumuri de producţie; 0,72 0,91 0,75 0,93 0,91 0,86 
1 leu mijloace fixe de producţie. 0,74 1,27 0,81 0,70 0,70 0,89 
1 lucrător mediu anual 71587 39472 40366 39909 38356 40807 
Profit obţinut din  vânzarea producţiei 
agricole, lei, 
calculat la: 
1 ha teren agricol; 1915 668 665 665 356 666 
1 leu consumuri de producţie  0,13 0,15 0,11 0,17 0,09 0,14 
Rentabilitatea mijloacelor fixe de 
producţie cu destinaţie agricolă, % 11,4 10,3 2,92 4,9 0,69 5,97 
Rentabilitatea producţiei agricole, % 28,69 19,92 19,69 25,55 13,38 20,95 
 

CONCLUZII 
1. Potenţialul integral de resurse în întreprinderile Republicii Moldova în anii 2004-2008 
s-a utilizat neeficient, întreprinderile agricole se dezvoltă extensiv. 
2. Investiţiile în reutilarea procesului tehnologic sunt reduse din lipsa surselor de finanţare. 
3. Terenurile agricole au un randament constant scăzut. 
4. Forţa de muncă este utilizată ineficient. 
5. Consumurile materiale nu se recuperează.  
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