Analiza activitatii economice a
intreprinderii Octopus
Cunoaşterea şi ce este mai important înţelegerea teoriei economice, sistemului economic
este imposibilă fără efectuarea unor observaţii ce ar completa viziunea formată asupra economiei
în dinamică. Anume din aceste considerente practica reprezintă una dintre cele mai importante
părţi a studiului, indespensabil fiind legată de procesul de cercetare economică. Deci practica nu
numai că este partea componentă a procesului de studiu dar şi duce o mare încărcătură ştiinţifică,
oferind multe posibilităţi şi modalităţi de efectuare a observaţiei şi analizei ştiinţifice, în special
statisticei, de sinteză, etc. În prezenta lucrare au fost puse mai multe scopuri, printe care putem
enumera :
• analiza generală, acumularea informaţiilor generalizatoare pentru accesibila analiză
continuă mai aprofundată şi mai corectă, în corespundere cu descrierea întreprinderii;
• cercetarea structurii întreprinderii, cu enumerarea tuturor elementelor acesteia,
efectuarea organigramei;
• stabilirea sensului fiecării secţii cu enumerarea tuturor funcţiilor a aceseia în structura
generală a întreprinderii;
• stabilirea interacţiunii, relaţiei reciproce între unităţile de structură a subiectului,
stabilirea specificărilor şi deosebirilor dictate de apartenenţa ramurală, piaţa de
desfacere şi materia primă;
• cercetarea activităţii secţiei de contabilitate a întreprinderii şi interacţiunei acesteia cu
restul secţiilor;
• enumerarea celor mai importante documente, acte şi fişe utilizate, cu descrierea
succintă a acestora;

Pentru obţinerea unei implicări cât mai profunde în activitatea operaţională a
întreprinderii, a fost efectuată o sistematizare a acţiunilor viitoare în cadrul practicii prezentată în
figura 1, care cel mai bine redă succesiunea şi interconexiunea activităţilor de cercetare şi
sintetiză.
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Fig.1 Activităţile preconizate pe perioada practicii

În afară de sistematizare a activităţilor din cadrul practicii, fig.1 presupune o serie de
sarcini suplimentare ce ţin de informaţia ce trebuie acumulată, în aşa fel informaţia generală
include :
 forma juridică;
 adresa întreprinderii;
 numărul, mărimea şi adresa filialelor;
 forma organizatorică;
 specializarea firmei;
 istoria întreprinderii.
Piaţa de desfacere este punctul de tranzit pentru stabilirea consumatorului întreprinderii.
În unele limite ca vârsta, teritoriul geografic, venitul. Caracterizarea consumatorului sau altfel
spus preferinţelor acestuia fundamentează strategia, misiunea firmei, precum şi modul de
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organizare a activităţii acesteia. Consumatorul şi “misiunea” deservirii acestuia dictează forma
sistemului şi structura acestuia. În aşa fel de exemplu caracterizarea cumpărătorului reeşind din
venitul lui caracterizează consumul, acesta din urmă fiind cel mai intensiv stimulent în economia
de piaţă. Limitele geografice stabilesc numărul de filiale, vârsta semnalează referetor la
intensitatea, volumul, forma consumului şi rezultativ a cererii. După stabilirea tuturor
componentelor a structurii, poate fi efectuată delimitarea elementelor principale de cele
secundare, după cum cele din urmă sunt influenţate definitiv de componentele de bază.
După stabilirea celor menţionate anterior, este pus scopul analizei activităţilor în primul
rând de producere şi comercializare, interdelimitate de procesul de stocare. Depozitarea
mărfurilor are loc din cauza imperfecţiunei economiei întreprinderii, folosirei instrumentelor
analitice depăşite şi insuficiente. De şi depozitile impun costuri care teoretic pot fi evitate,
acestea sunt indenspensabile de procesul de producţie.
Conform figurei 1, la finele practicii se preconizează efectuarea unor cercetări în cadrul
secţiei contabile a întreprinderii. Analiza gestiunei contabile la finele practicii va permite
definitivarea datelor cumulative prin vizualizarea reflectărilor contabile a acţiunilor şi proceselor
petrecute în cadrul întreprinderii şi celor exogene ce au efect asupra subiectului. Importanţă
practică are documentaţia contabilă, modul de întocmire a acesteia şi sarcinile pe care le
satisface.

1. Descrierea companiei

Compania “Octopus” este societate cu răspundere limitată şi are drept misiune distribuţia
produselor alimentare fabricate de companiile autohtone, ce furnizează marfă în exclusivitate,
precum şi de companiile moldoveneşti constituite pe teritoriul Republicii Populare Chineze.
Fundamentul activităţii întreprinderii este obţinerea unei profitabilităţi maxime, însă nu în
detrimentul calităţii. Conceptualizarea formulată de fondatorii întreprinderii pe prim plan plasa
menţinerea poziţiei importante pe piaţă în condiţiile profitabilităţii şi nu invers.
Compania „Octopus” actualmente este unul din liderii distribuţiei produselor alimentare
pe piaţa Republicii Moldova. Mai mult decât deţine poziţia cheie în importul produselor
conservate. De remarcat este faptul că asociaţia a fost constituită printre primele companii de
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distribuţie a produselor alimentare, aniversând anul acesta 16 ani de activitate. Pe parcursul
ultimilor ani întreprinderea înregistrează evoluţii însemnate în sfererele :
 numărului de angajaţi, care anual are o creştere relativ de 40-50 muncitori la producţie şi
20-40 salariaţi antrenaţi în activitatea de comercializare a mărfii, pe lângă tendinţa
observată de majorarea cantităţivă a resurselor umane, compania pledează pentru
dezvoltarea calitativă a cadrelor, în aşa fel organizând cursuri de afaceri, în domeniul
economic, psihologic, sociologic, statistic. Cadrele ce deţin posturi administrative în
cadrul întreprinderii, cu o careava repitabilitate în timp susţin teste la teoria economică şi
management ce ţin de aptitudinea profesională, ce implică obligativitatea de specializare
continuă a managerilor de toate nivelurile. Politica strategică a întreprinderii ce ţine de
resursele umane are drept fundament angajarea pe viaţă;
 asortimentului produselor, în anul 2008 s-a majorat cu peste 30 de produse noi sau cu
relativ 27 %, printre care putem enumera o serie de produse conservate sub marca
comercială „Lux Menu”, cipsuri, arahnide, seminţe prăjite sub marca comercială „Twist”,
biscuiţi şi dulciuri sub marca comercială „Scarlet”. Cifra indicată nu întruchipează
diversele feluri a produselor, ce se delimitează prin gramaj, conţinutul grăsimelor, forma
de conservare (cu sau fără folosirea oţetului), adausuri adăugătoare gustative, ambalaj
(sticlă sau fier). Deasemenea variaţia procentuală a asortimentului, în ciuda faptului unei
majorării însemnate a acestuia, este mică deoarece combină pe lângă produse noi întrate
şi cele scoase din producere, printre care putem enumera întreaga linie sortimentală „Pro
Chef” ce îngloba aşa produse ca ciuperci, tomate şi castraveciori de mai multe modificaţii
şi feluri, marca comercială „Green Vita” ce în asemănare cu „Pro Chef” includea o serie
de legume conservate. Deasemenea a avut mai multe modificări linia sortimentală
„Grădina Noastră”, din care au fost excluse mai multe produse, din care putem specifica
câteva feluri de patisoane şi unele variaţei de masă a tomatelor conservate şi pastei de
tomate;
 volumului de vânzări, a crescut considerabil din cauza majorării numărului de agenţi de
bază, ce varia mult pe parcursul anului, sumar înregistrând creştere. Structura secţiei
comerciale a întreprinderii a suferit o serie de modificări legate de aplicarea în practică a
noilor strategii manageriale, numirea în funcţie a noului director comercial şi schimbarea
aliatorie noilor tendinţe a liniei verticale ierarhice în secţie. Noul set de strategii includea
şi un element important ce a influenţat vânzările şi constă în acordarea unui credit de
lungă durată în marfă, ce presupune o achitare în rate a mărfii achiziţionate fără limitări
sau obligări în timp, cu deservirea creditului pe seama remizelor stipulate de cantităţile
comercializate ce nu au fost incluse în preţ sau cu alte cuvinte nu au fost luate în seamă.
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Mai mult decât în urma întroducerii sistemei de creditare s-au majorat cantităţile de marfă
primă achiziţionată în aşa fel fiind posibilă o micşorare a costurilor variabile de producţie
prin scăderea preţului angro. Marfa achiziţionată pentru recomercializare a devenit mult
mai rentabilă, tot din cauza motivului menţionat anterior. Nu este cazul unei economii de
scară, efectul însă fiind asemănător. Politica de vânzări remarcată anterior are elemente
caracteristice monopolului concurenţial;
 majorarea reţelei de distribuţie, acoperirei teritoriale, care a fost posibilă datorită în
primul rând constituirei filialei în sudul republicii la Cahul, majorării numărului de
reprezentanţi de firmă în Bălţi. În plină amploare la moment are loc modificarea însuşi a
secţiei regionale a companiei ce constă în delimitarea teritoriilor de activitate a
managerilor, crearea unor relaţii reciproce ample între secţiile regionale şi secţiile de
producere. O mare influenţă a avut şi pornirea proiectului de constituire a hărţii pieţii
Republicii Moldova ce a implicat peste 30 de persoane şi a constat în :
a) efectuarea unor cercetări a cererii pe anumite bunuri în parte, pentru stabilirea
optimului de producţie şi raţionalizarea proceselor operaţionale;
b) plasarea pe hartă a concetrării cererii sub aspectul teritorial, pentru reprezentarea mai
mult vizuală, în scopul simplificării la maxim a analizei pentru perceperea cât mai
adecvată;
c) crearea unui catalog improvizoriu a tuturor clienţilor actuali şi potenţiali, ce includea
practic toţi intermediarii în distribuţie, ca magazine alimentare şi depozite angro;
d) formularea şi registrarea standardului de merchandaising, ce avea drept scop crearea
şi consolidarea unei poziţionări a produselor furnizate cât mai efective, însă
conceptualizarea acestuia necesita acumularea cărorva informaţii referitor la starea
lucrurilor actuală şi politica dictată de întreprindere concurenţiale în segmentele
pieţii pe care întreprinderea avea careva interese economice;
e) efectuarea unor cercetări de stabilire a volumului de consum a anumitor produse şi
nivelului de saturaţie a cererii în diferite localităţi a republicii, în scopul evitării
blocării capitalului în produse pe rafturi, cu alte cuvinte îngheţării banilor. De altfel
ce rost are comercializare dulciurilor în preajma combinatului „Bucuria” sau berei în
ospătăria întreprinderii „Moldova Efes Brewery Vitanta Company”;
f) nominalizarea prezenţei cantităţive a fiecarei linei sortimentale în parte în mărimi
absolute şi procentuale cu luarea în calcul şi a produselor substituibile.
 creşterea capacităţii de stocare a avut loc datorită reânoirei sistemului de plasament, în
corespundere cu cele mai recente cerinţe a logisticei, a fost construit un bloc nou la
depozit cu capacitatea de peste 400 itemi-paleţi euro. În cel mai scurt timp se
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preconizează dublarea capacităţilor de stocare, ce ar da posibilitatea achiziţionării mărfii
prime la cele mai rentabile preţuri, posibile datorită majorării capacităţilor de
achiziţionare a produselor sezoniere, precum şi procurarea mărfii prime la cele mai
otimale preţuri oferite în timp pe parcursul anului, reducerile din preţ legate de volum. O
parte din produse, ca apa minerală, este depozitată direct sub cerul liber.

Întreprinderea anul trecut a fost divizată în trei firme „Octopus-Plus” S.R.L, „OctopusProf” S.R.L şi „Octopus” S.R.L, ultima după fragmentare a fost renumită altfel, după unele date
a fost fuzionată cu firma „Premier SV”. „Octopus-Plus” a fost întreprinderea care a primit asupra
sa toate creanţele şi contractele, de altfel numai pentru aceasta a fost menţinută, ce cu timpul au
fost transferate către alte companii, „Octopus-Prof” a devenit compania de bază. Au fost
deasemenea constituite aşa întreprinderi ca „Vester Produs” S.R.L ce au preiat pa balanţă sa o
serie de combinate şi uzine, ca de exemplul combinatul din Bubueci, ce producerea dulciuri din
cadrul liniei sortimentale „Scarlet”. Cauza acestor reformări a fost împărţirea capitalului ce avut
loc între doi fraţi, în urma acestor întâmplări „Octopus-Prof” a fost lipsită de dreptul exclusiv de
distribuţie a apei minerale „Argint”, de contractul cu condiţii satisfăcătoare la achiziţionarea
berei ucraineşti, etc. Însă pozitiv a fost faptul menţinerii contractului de distribuţiei cu compania
„DAAC” S.A. şi cu producătorii berei „Livovskoe”.

2. Structura companiei

Întreprinderea este alcătuită din 4 sisteme de bază, fiecare sistem la rândul său defalcânduse în
secţii. Toată structura a întreprinderii se prezintă sub forma unui organizm viu care permanent se
află în schimbare, fiind din esenţă metamorf şi având drept promotor raţionamentul economic.
Formarea sau lichidarea unei secţii se efectuiază foarte rapid ce foarte mult impresionează. În
perioada efectuării practicii eu am putu observa constituirea a 3 secţii noi, merchandaising key
count ce s-a divizat de secţia merchandaising general, secţia agenţilor comerciali numită „Twist”
ce se preocupau de promovarea produselor din grupa snack-urilor şi secţia PR constituită din
traducători, de profesie, ce sunt încadraţi în procesul de comunicare cu subiecţii aflaţi în afara
Republicii Moldova, nerezidenţi, precum şi participă activ la formarea imaginei firmei după
hotare.
Organigrama prezentată în figura 2, cât se poate de bine redă structura întreprinderii. În
aşa fel sunt 4 compartimente fiecare la rândul său defalcânduse în secţii. Compartimentul
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comercial este compus din 8 secţii fiecărei dintre acesteia atrebuinduse diferite scopuri. Secţiile
botanica, ciocana, buiucani redau delimitarea teritorială a municipiului Chişinău, fiecărei secţii
fiind posesionat un teritoriu. Secţia Regiuni se preocupă de comercializarea mărfii în regiunile
republicii, fiecărui manager revenind un raion, ce important e că secţia nu are şef, toţi lucrătorii
în cadrul acesteia fiind egali în niveluri manageriale. Secţia Twist, este secţia recent creată ce
este compusă din 5 agenţi şi un supervaiser, scopul secţiei este promovarea, comercializarea
produselor de patiserie, cipsuri, panificaţiei, cu alte cuvinte acestei secţii fiind stabilite careva
mărfuri specifice, ce au o importanţă mare deoarece au o rentabilitate sporită. Secţia piaţa
centrală se preocupă în exclusivitate de piaţa centrală, în această secţie este un singur manager şi
nu este un expeditor stabilit, nici camion, deoarece comenzile sunt mici de volum, fără să luăm
în consideraţie depozitile, expedierea mărfii în general se face pe camioanele altor secţii ce în
urma stabilirei direcţiilor logistice de mişcare trec în preajma pieţii. Dificultatea acestei secţii
este neoficialitatea furnizărilor, achitarea cash.
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Fig.2 Organigrama de structură a întreprinderii
Secţia Key Count deserveşte toate supermarketurile şi depozitele din municipiu. Această
secţie deasemenea nu are şef, toţi colaboratorii fiind egeli în funcţii şi niveluri ierarhice, cred că
lipsa verigii de conducere în secţie este din cauza specificului acesteia. Secţia alimentaţia publică
furnizează marfa către cantinele, restaurantele şi barurile din republică, se preocupă în
exclusivitate de deservire a acestora.
Procesul de producere este defalcat în 8 secţii corespunzător fiecărui produs. Important
este că am menţionat numai secţiile ce întră în componenţa firmei. Multe secţii trecând un
anumit nivel, o barieră anumită a volumului de producţiei se exclude din cadrul „Octopu-Prof”
S.R.L fiind separată în o societate comercială autonomă, cum de exemplul aceasta a avut loc cu
firma „Vester Produs” S.R.L. Altfel spus toate secţiile menţionate sunt de dimensiuni
neânsemnate cu un număr de muncitori cel mult 19 persoane. Din denumire poate fi observat că
fiecărei secţii îi corespunde o gamă de produse ce practic se conţine în denumire. În aşa fel,
vorbind de secţia fasonării crupelor putem enumera aşa produse ca : hrişca, orez (de 3 feluri),
arpacaş (de 4 felurii), făină de grâu (2 feluri), făină de porumb, zahăr, mazăre (2 feluri), ovăz,
grâu. În unitatea stipulată sub denumirea de panificaţie sunt presupuse acţiuni operaţionale
economice de fabricare a produselor din făină de grâu, ca de exemplu pesmeţi, cozonaci, pasha,
rulete. Produse de patiserie sunt destul de numeroase variind pe parcursul anului la nivelul de 4549 feluri, partea cea mai mare alcătuind biscuiţii.
Compartimentul resurse umane cum putem observa în organigrama prezentată în figura 2,
este alcătuit din 10 secţii. Secţia de securitate are menirea de efectuare a pazei la blocul
administrativ, la producere şi depozit. În secţia de securitate activează relativ 18-21 persoane,
cea mai mare parte fiind paznici, restul sunt persoanele ce în colaborare cu secţia credit-control
se preocupă de datoriile, în mare parte nereflectate în actele fiscale, cu alte cuvinte neoficiale.
Secţia vamă are menirea să efectuieze toate operaţiile aleatorii improtului produselor finite şi
mărfii prime. Secţia cadre una dintre cele mai principale, printe cele mai importante efectuiază
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operaţiuni de recrutare a lucrătorilor, sunt angajaţi speciali numiţi head hunter ce se preocupă de
căutarea specialiştilor calificaţi, în afară de aceasta are menirea de efectuare a perfecţionării şi
specializării continuie a lucrătorilor, ducerea evidenţei şi efectuarea analizelor în colaborare cu
contabilitatea, etc. Secţiile PR 1 şi 2 sunt unităţile de structură a întreprinderii ce sunt cunoscute
sub denumirea de relaţii cu publicul, aceste secţii promovează imaginea pozitivă a întreprinderii,
se preocupă de reclamaţiile consumatorul, comunică cu mass media (televiziunea, ziarele) în
colaborare cu secţia de publicitate a relaţiilor cu mass media. Operatorii recepţionează comenzile
şi le înregistrează, deasemenea sunt răspunzători de înregistrarea produselor finite şi celor de
import ce sunt gata de comercializare. Dispetcerii au activitatea de bază operarea cu facturile
fiscale, precum şi controlul circulaţiei mărfii.
Compartimentul de publicitate este cel mai complex şi are o structură foarte dificilă.
Îndeplineşte multiple sarcini în cadrul întrerinderii, crearea reclamei şi promovarea, stimularea
vânzărilor sunt practic activităţi de bază, restul fiind mai mult aleatorii. Secţia marketing în care
lucrează marketologii activează împreună cu secţia de publicitate, având un singur şef de secţie,
în actele, ordinile şi documentaţia întreprinderii însă secţia marketing este indicată ca o structură
aparte, aceasta este făcut intenţionat pentru formularea scopurilor strategice cât mai fixe şi
precise. Conlucrarea acestor secţii are loc prin mai multe puncte de tangenţă, adesea lucru
constând în unul şi acelaşi proiect. Brand managerii se preocupă de acţiunile legate de mărcile
comerciale, în afară de protejarea drepturilor intelectuale, au drept scop efectuarea analizelor de
piaţă, crearea a imaginei produselor în colaborare cu secţia marketing, efectuarea cercetărilor şi
elaborarea deciziilor ce se referă la linia sortimentală.
Depozitul împreună cu contabilitatea sunt secţii cele mai importante ale întreprindere. La
depozit activează 20 de persoane, dintre care ¾ hamali. Depozitul recepţionează toate comenzile
deja prelucrate şi le materializează, aceasta se efectuaiază în felul următor : prin intermediul
calculatorului logistul superior de la depozit recepţionează comenzile ce sunt înregistrate şi
contabilizate, pe un palet în termeni fixaţi este pregătită marfa, după este controlată de secţia de
securitate şi prin intermediul electrocarului este încărcată în camion, pasul final este controlul
efectuat de dispetcer şi perfectarea de către acesta a facturilor fiscale.
Contabilitatea întreprinderii este efectuată de 2 secţii şi de către o companie de audit.
Sistema contabilă este bazată pe programele contabile cele mai performante, baza cărora o
alcătuieşte programa 1C, sistema intrastructurală de reţea la calculator este deservită de secţia
reţele de comunicaţii, şeful secţiei este numit SIS admin şi este informaţician-programist de
profesie. Parte componentă a contabilităţii este şi casieria ce acumulează plăţile efectuate de
clienţi şi recepţionate de agenţi sub forma cash, în orice valută a lumii. Tot casa eliberiază salarii,
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foi de deplasare, bilete la carburanţii. Mai detaliat descrierea secţiei contabile este expusă în
compartimentul următor.

3. Contabilitatea întreprinderii

Contabilitatea întreprinderii este efectuată cum a mai fost remarcat anterior prîntr-un
proces foarte specific şi complicat. Schematic acesta este reprezentat în figura 3. Contabilitatea,
în cadrul S.R.L « Octopus-Prof », se efectuiază prin intermediul a 2 secţii distincte, cu personal
angajat ce posedă pregătire de specilalitate. Organizarea şi efectuarea contabilităţii revine
directorului financiar, care coordonează activitatea economică în cadrul societăţii şi dispune de
lichidităţile companii.
Un rol important în cadrul organizării contabilităţii la întreprindere au registrele de
contabilitate. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine
cronologică şi grupate în registrele contabile. Acestea se prezintă sub forma unor registre legate,
fişe şi situaţii ale căror conţinut şi formă corespund scopului pentru care se ţin. Printre
principalele registre ce se folosesc în contabilitate putem remarca registrul-jurnal, care este
documentul contabil obligatoriu în care se înregistrează, prin articole contabile, în mod
cronologic, operaţiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor.
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Fig.3 Structura contabilităţii întreprinderii

În cadrul firmei « Octopus-Prof » S.R.L acest jurnal este emis de programul de
contabilitate 1C, pe baza înregistrărilor efectuate zilnic. Se listează la sfârşitul lunii, iar totalurile,
rulajul, se înscrie manual în registrul jurnal, formularul tipizat, înregistrat în momentul înfiinţării
firmei. Următorul document contabil este aşa numită « cartea mare », în care se înscriu lunar,
direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, înregistrările efectuate în registrul-jurnal,
stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare
şi soldurile finale. Formularele folosite drept registru «cartea mare» pot îmbrăca diverse forme,
cum ar fi: fişe de cont pentru operaţiuni diverse, fişe de cont şah sau pe conturi corespondente,
forma „cartea mare” centralizatoare. Forma folosita drept registru « Cartea-mare » de firma
« Octopus-Prof » S.R.L, este cea de fişe de cont pentru operaţiuni diverse. Această fişă (cartea
mare) este emisă din programul de contabilitate şi se listează şi arhivează o singură dată pe an.
Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi
de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, conform posturilor din bilanţul contabil, inventariate
potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale înscrise în registrul-inventar au la bază listele
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de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil.
Registrul-inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. În
cadrul recapitulaţiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile
patrimoniale de activ şi pasiv.
Acest registru în cadrul firmei « Octopus-Prof » S.R.L se completează o singură dată pe
an având la bază inventarele întocmite în fiecare gestiune (materii prime, semifabricate, produse
finite). Vorbind de registrul general de evidenţă a salariaţilor putem menţiona că angajatorul are
obligaţia completării registrului în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă.
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariaţilor, data încheierii contractului
individual de muncă, data începerii activităţii, modificarea şi suspendarea contractului, durata
acestuia, durata muncii, salariul de bază la data încheierii contractului, data încetării contractului
şi temeiul legal al încetării acestuia, numele, prenumele şi semnătura persoanei care face
înscrierea. În cazul « Octopus-Prof » S.R.L, registrul se completează şi se păstrează la sediul
central al angajatorului, în cadrul secţiei de cadre numită şi HR.
Registrul unic de control are ca scop evidenţierea tuturor controalelor desfăşurate la
contribuabil de către toate organele de control specializate, în domeniile : financiar-fiscal,
inspecţia muncii, sanitar, urbanism, protecţia consumatorului, protecţia împotriva incediilor.
Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la baza
determinării profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia
privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat. Informaţiile din registrul de evidenţă
fiscală sunt înregistrate în ordinea cronologică şi corespund cu operaţiunile fiscale şi cu datele
privind impozitul pe profit din declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general
consolidat. Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la sediul administrativ aflat pe adresa : str.
Varniţa 20, unde se fac şi înregistrările în acesta.
Inventarierea este un procedeu al metodei contabilităţii, comun şi altor ştiinţe economice,
care reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa cantităţivă şi valorică sau
numai valorică, după caz, a elementelor de activ şi de pasiv aflate în patrimoniul unităţii la data
la care aceasta se efectuează. Principalele documente utilizate în activitatea de inventariere a
elementelor patrimoniale de activ şi de pasiv sunt :
a) Decizia de inventariere ce este emisă de şeful contabil cu acordul scris al
conducerii întreprinderii. Se emit astfel de decizii o singură dată pe an pentru
toate gestiunile (de regulă la sfârşitul anului), în cazul schimbării gestionarului
şi ori de câte ori este nevoie în cursul anului.
b) Declaratia de inventar, ce serveşte ca declaraţie scrisă a gestionarului
răspunzător de gestionarea valorilor materiale şi băneşti, pe care o prezintă
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comisiei de inventariere. Se întocmeşte într-un exemplar, de gestionar, după
sigilarea locurilor de păstrare a valorilor materiale şi băneşti de care răspunde
gestionarul respectiv sau acolo unde este posibil acest lucru, înainte de
începerea operaţiei de inventariere şi se semnează de acesta.

Lista de inventariere serveşte ca document pentru inventarierea bunurilor aflate în
gestiunile societăţii, document pentru stabilirea lipsurilor şi plusurilor de bunuri, justificativ de
îregistrare în contabilitate a plusurilor şi minusurilor constatate, document pentru întocmirea
registrului jurnal, centralizator al operaţiunilor de inventariere
Se listează din programul de contabilitate, listele de inventariere fără cantităţi, doar cu
simbolul şi denumirea. Aceste liste se completează cu numărul de bucăţi găsite în timpul
desfăşurării inventarierii. Listele sunt semnate pe fiecare filă de către gestionar şi comisia de
inventariere şi împreună cu declaraţia de inventariere şi procesul verbal, întocmit de comisia de
inventariere cu concluziile inventarierei, se predau la contabilitate pentru înregistrarea şi
arhivare.
Decizia de imputare serveşte ca document de imputare a valorii pagubei produse de
persoanele încadrate în muncă, titlu executoriu în momentul comunicarii, document de
înregistrare în contabilitate. Se întocmeşte de către secţia cadre, pe baza documentaţiei
prezentate de contabilul şef, în cazul lipsurilor în gestiune rezultate în urma inventarierii, se
întocmeşte în trei exemplare : primul exemplar pentru contabilitate pentru punerea în aplicare, al
doilea exemplar pentru salariat şi al treilea se anexează la dosarul de personal al salariatului.
Angajamentul de plată serveşte ca angajament a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă
unităţii patrimoniale, titlul executoriu pentru recuperarea pagubelor, titlul executoriu pentru
executarea silită în caz de nerespectarea angajamentului. Se întocmeşte într-un exemplar, de
persoana care îşi ia angajamentul, în urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezultă
paguba adusă societăţii, se arhivează la contabilitate. Acest angajament se dă în faţa juristului
societăţii, care are sarcina de a respecta legile şi al semna.
În cadrul « Octopus-Prof » S.R.L, evidenţa formularelor cu regim special se ţine la
gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o fişă cu regim special. De
gestionarea şi folosirea acestor formulare răspunde contabilul şef. Nu se eliberează din gestiune
asemenea formulare până nu se prezintă contabilului şef un raport în care se consemnează cum sau folosit formularele ridicate anterior.
Evidenţa operativă a imobilizărilor corporale întrate şi ieşite din unitatea patrimoniala, în
funcţie de categoria din care fac parte şi locul unde se află, se ţine cu ajutorul registrului
numerelor de inventar. Fiecărui mijloc fix i se acordă un număr de inventar, în ordine
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cronologică, pe baza documentelor primite. Este întocmit de contabilitate, pe grupe de mijloace
fixe, prin înregistrarea în timp a mijloacelor fixe întrate în unitate.
Fişa mijlocului fix serveşte ca document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe. Se
întocmeşte de contabilitate, într-un exemplar, pentru fiecare unitate ce se referă la mijloace fixe.
Bonul de mişcare a mijloacelor fixe se utilizează ca document justificativ de predare-primire a
mijloacelor fixe între două locuri de folosinţă ale unitaţii, document de însoţire a mijloacelor fixe
pe timpul transportare de la o secţie sau subunitate la alta, în scopul justificării de înregistrare în
evidenţă contabilă.
Procesul verbal de punere în funcţiune a mijloacelor fixe se întocmeşte pentru utilajele şi
instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum clădirile şi construcţiile speciale
care deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la terminarea
probelor tehnologice. Se întocmeşte de către secretarul comisiei numite pentru recepţionarea
obiectivului de învestiţii, în prezenţa membrilor comisiei care este formată din director,
specialişti, consultanţi, asistentţ la recepţie. Procesul verbal de scoatere din funcţiune a
mijloacelor fixe serveşte ca document de constatare a îndeplinirii condiţiilor scoaterii din
funcţiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz, document de consemnare a scoaterii efective din
funcţiune a mijloacelor fixe, document justificativ de înregistrare în evidenţa depozitelor şi în
contabilitate.
Bonul de consum careva funcţii specifice, printre care eliberarea din depopzit pentru
consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, după caz, justificaţie de scădere
din gestiune şi de înregistrare în evidenţa depozitului şi în evidenţa contabilă în partidă simplă.
Se întocmeste în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din depozit
pentru consum.
Aviz de însoţire a mărfii este formular tipizat cu regim special de tipărire, numerotare,
comun pe economie, executat pe hârtie autocopiativă securizată. Are drept scop însoţirea a mărfii
pe timpul transportului, stă la baza întocmirii facturii fiscale, fiind dispoziţie de transfer a
valorilor materiale de la o gestiune la alta, într-un fel fiind act de primire în gestiunea
cumpărătorului sau în gestiunea primitoare din cadrul aceleaşi unităţi în cazul transferului. De
regulă acesta circulă mai multa la furnizori, la delegatul unitaţii care face transportul sau al
clientului, pentru semnare de primire, la contabilitate, ataşat la factură, la cumpărător, la depozit,
pentru încărcarea de gestiune a produselor, mărfurilor sau altor valori materiale primite, după
efectuarea recepţiei de către comisia de recepţie după consemnarea rezultatelor. Dispoziţie de
livrare are funcţia de eliberare din depozit a produselor, mărfurilor sau a altor valori materiale
destinate vânzarii, întocmirea avizului de însoţire a mărfii sau a facturii fiscale, după caz . se află
mai mult în circulaţie la depozit, pentru eliberarea produselor, mărfurilor sau altor valori
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materiale şi pentru înregistrarea în evidenţa depozitului, semnându-se de către gestionarul
predator pentru cantităţile livrate. Fişe de depozit au utilitate ca document de evidenţa la locul de
depozitare a întrarilor, ieşirilor şi stocurilor de valori materiale, sursa de informaţii pentru
controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de valori materiale, se întocmeşte într-un
exemplar, separat pentru fiecare fel de material, şi se completează de gestionar sau de persoana
desemnată, care completeaza coloanele privitoare la întrari, la ieşiri şi stoc. Fişele de depozit se
ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe,
eventual subgrupe, sau în ordine alfabetică. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la
terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale
proprii. Înregistrarile în fişele de depozit se fac document cu document. Stocul se poate stabili
după fiecare operaţiune înregistrata, dar în mod obligatoriu zilnic. Fişe de depozit a formularelor
cu regim special de tipărire, numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat sunt
utile ca evidenţa a întrarilor, ieşirilor şi stocurilor de formulare, care au un regim special de
inseriere, numerotare, evidenţa şi urmărire, document de evidenţa a formularelor anulate, sursa
de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de formulare. Se
întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de către
gestionar. Nu circulă, fiind document de înregistrare şi se arhiveaza la contabilitate.
Jurnal de vânzari este formulat tipizat fara regim special serveşte ca jurnal auxiliar pentru
înregistrarea vânzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii, act de stabilire lunară a
taxei pe valoarea adăugată colectată, document de control a unor operaţii de înregistrare în
contabilitate, se întocmeşte într-un singur exemplar, în care se inregistreaza zilnic elementele
necesare pentru determinarea TVA colectată datorată. Acest act se emite de progarmul de
contabilitate şi are la baza facturile emise şi borderoul de vânzare zilnic, de la casele de marcat.
Circulă la contabilitate pentru verificarea sumelor înscrise în conturi şi a respectării dispoziţiilor
legale ce se referă la taxa pe valoarea adăugată. Se arhivează la contabilitate şi stă la baza
întocmirii decontului de TVA. Jurnalul de cumpărări este necesar ca jurnal auxiliar pentru
înregistrarea cumparărilor de valori materiale sau a prestărilor de servicii, este document de
stabilire lunară a taxei pe valoarea adaugată deductibilă şi document de control a unor operaţii de
înregistrare în contabilitate, se întocmeşte într-un singur exemplar, în care se inregistreaza zilnic
elementele necesare pentru determinarea TVA deductibilă. Acest document se emite de
progarmul de contabilitate şi are la baza facturile de la furnizori, facturi cu care s-au achiziţionat
valori materiale. Circulă la contabilitate pentru verificarea sumelor inscrise în conturi şi a
respectării dispoziţiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugată. Se arhivează la
contabilitate şi stă la baza întocmirii decontului de TVA.
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Factura furnizor sau client este un formular tipizat cu regim special de tipărire, înseriere
şi numerotare, comun pe economie, executat pe hârtie autocopiativă securizată. Este act de bază,
căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi mărfurilor, a lucrarilor executate
sau a serviciilor prestate, document de însoţire a mărfii pe timpul transportării, act de încarcare în
gestiunea primitorului. Justifică înregistrarea în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului.
În cadrul firmei « «Octopus-Prof » S.R.L facturile sunt întocmite de departamentul
comerţ în trei exemplare, albastru merge la client, cel verde în contabilitate iar cel roşu rămâne la
gestiunea care l-a emis. Secţiile ce se preocupă de vânzari facturează din toate punctele de lucru,
situate în republică, din depozitile auxeliare şi din depozitul central aflat la sediul central al
firmei Chişinău, str. Varniţa 20. « Octopus-Prof » S.R.L este firma plătitoare de TVA şi deci
foloseşte factura fiscală. Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrării, datorită
unor condiţii obiective şi cu totul exceptionale, produsele şi mărfurile livrate sunt însoţite, pe
timpul transportului de avizul de însoţire a mărfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de însoţire a
mărfii, factură fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data livrării, fără
a depăşi finele lunii în care a avut loc livrarea.
Balanţa de verificare în cadrul întreprinderii se foloseşte cu patru egalităţi şi este emisă de
programul de contabilitate, de exactitatea înregistrărilor duce răspundere şeful contabil.
Se utilizează la o serie de acţiuni printre care putem enumera :
•

Verificarea exactităţii înregistrărilor ;

•

Controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică ;

•

Întocmirea situaţiilor financiare.
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Încheiere

Însemnătatea întreprinderii ca unitate a sistemului economic naţional, constă în
capacitatea reproductivă a acesteia. Însă eficacitatea activităţii, cum s-a constatat depinde de o
serie de factori endogene şi exogene.

Piaţa Externă
Achiziţionare
Producerea

Stocuri

Comerţul

Achiziţionare

Piaţa Internă
Fig.4 Sistemul modificat al întreprinderii în economie statică cu implicarea importului.

În figura 4 a fost reprezentată o posibilitate de abordare a rolului întreprinderii într-o
economie statică cu implicarea importului şi acţiunilor speculative. Modelul a fost simplificat
extrem pentru ordonarea şi simplificarea cunoştinţelor acumulate în urma efectuării practicii de
producţie şi licenţă. Piaţa externă în sistem reprezintă oferta agregată a producătorilor străini sau
cu alte cuvinte a subiecţilor aflaţi în afara statului. Întreprinderea pe această piaţă este
cumpărător a produselor finite, semifabricatelor şi a mărfii prime, îndeplinind funcţia de
intermediar, produsul finit fiind achiziţionată în scopuri speculative. Piaţa internă în sistem este
piaţa ce îndeplineşte funcţia de absorţie a outputului întreprinderii şi în acelaşi timp fiind piaţa
resurselor (K şi L). Cu linia punctată este delimitată însuşi întreprinderea, linia fiind hotar dintre
partea endogenă şi exogenă. În cadrul agentului economic toată activitatea a fost redusă la
achiziţionarea produselor finite în scopuri speculative, ce practic în cazul nostru a fost activitatea
de bază, şi activitatea de producere. Speculaţiile sunt reprezentate prin achiziţionare de piaţa
externă şi cea internă a produselor finite şi comercializarea acestora numai pe piaţa internă.
Activitatea economică de fabricare a produselor este reprezentată de achiziţionarea mărfii prime
de pe piaţa externă, capitalului şi forţei de muncă de piaţa internă şi însuşi a efectului de
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producere. După cum în cazul nostru această activitate este secundară, volumul valoric de
imobilizări băneşti implicate este mult mai mic decât în cazul speculaţiilor.
În sistem depozitul este în centrul figurei, este intenţionat reprezentat în aşa fel deoarece
la întreprindere ocupă o poziţie centrală, cea mai importantă. Când depozitul funcţionează nu în
măsura cuvenită, păgubesc toate părţile componente a întreprinderii. Aceasta are loc din cauza că
capitalul este imobilizar în stocuri de produse finite achiziţionate în scopul speculaţiilor,
producerea mărfii find cum a mai fost remarcat un proces secundar, insuficient pentru existenţa
constată a întreprinderii. Cum producţia poate fi mai puţin eficientă decât speculaţiile?
Răspunsul putem să-l găsim în sistem, unde achiziţionarea produsului finit trece pe lângă secţiile
de producţie. În aşa fel, după cum procesul de producţie este cel mai îndelungat, ciclul circulant
a speculaţiilor este de 3-4 ori mai scurt, în aşa fel rentabilitatea acestuia pe an este mai mare
decât la producere. Mult mai mult întreprinderea investeşte bani în economiile statelor ca China
şi India, efectuând procesul de producţie la fabricile şi combinetele aflate pe teritoriile acestor
state. Întreprinderele sunt deschise în asociaţii a concurenţilor. Aceasta are loc din cauza că
costurile muncii în China sunt de câteva ori mai mici ca în Moldova, legislaţia fiind mai loială
pentru producători şi mai puţin pentru speculanţi, la noi situaţia este inversă.
Producţia se reduce la o serie de mărfuri care sunt mai rentabile când se produc şi nu se
speculează, cu condiţia existenţei mărfii prime.Aicea putem enumera muştarul, maioneza,
chetciupul, biscuiţii, dulciurile, chiperi conservat, zahăr, chiperi şi patisoane conservate. Dar şi
această producţie este dubioasă deoarece de exemplu biscuiţii de import din Ucraina sunt cu
38%-40% mai ieftine. Situaţia poate avea sorţi de izbândă doar în cazul automatizării procesului
de producţie, ce necesită investiţii destul de mari, imposibile în situaţia de pisimizm total a
investitorilor autohtoni. Dezinteresul investitorilor străini din cauza riscurilor mari şi
rentabilităţii a capitalului redusă. Rezolvarea acestei probleme este de ordin macroeconomic şi
ţine de politicile economice, ce trebuie a fi direcţionate către capitalizarea resurselor şi
stimularea investiţiilor. Punctul critic fiind legislaţia de protejare a drepturilor asupra proprietăţii,
urmată de instabilitatea strategiilor şi direcţiilor a politicilor economice, inclaritatea acestora din
urmă şi lipsa de transparenţă.
În urma observaţiilor efectuate pot concluziona că unele posturi şi locuri de muncă
trebuie a fi revizionate, deoarece în goana după profit au fost şi sunt create locuri de muncă
inutile, neimportante pentru sistem, pe când în alte compartimente se simte o necesitate acută,
critică de braţe de muncă. În aşa fel secţia de publicitate şi marketing are specialişti în exces, ce
se preocupă doar de comerţ, pe când marketingul produselor este preocupaţia directorului, fără
comentarii...
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O altă problemă a sistemului este motivarea agenţilor de vânzări, fundamentul oricărei
companii de dstribuţie. Ea constă în aceea că în cazul fixării planurilor de vânzări adesea agenţii
se demotivează sau invers lucrează nu la 100%, deorece planurile la întreprindere nu se
elaborează reeşind din posibilităţi sau cercetările de piaţă, dar pe bază de indici, ce denaturează
totalmente informaţiile reale. Concluzionez că ieşirea din situaţia creată constă în crearea unui
mediu concurenţial în cadrul întreprinderii, deoarece agenţii activează pe un teritoriu bine
delimitat geografic neintersectânduse fiind un fel de „monopol” lucrând în jumate de puteri.
Excluderea hotarelor geografice şi crearea unui haos, la început, va duce la echilibrarea situaţiei
cu devieri neânsemnate. Următorul pas ar fi majorarea numărului de agenţi la infinit,
liberalizarea „întrării” într-un fel. În scopul excluderii furturilor şi neânţelegirilor legate de
circulaţia a banilor, circulaţia financară, se propune trecerea tuturor plăţilor şi mişcărilor
monetare în tranzacţiile bancare.
În final desemnez faptul că toate locurile critice sunt generate de sistemul întreprinderii,
deoarece economia naţională nu poate fi echilibrată sută la sută şi toate politicele
macroeconomice conform concluziilor finansiştilor contemporani provoacă încă mai mari devieri
de la trend decât fără utilizarea acestora, precum şi din cauza că multiplicatorul conţine şi o parte
din reflexivitate care în cea mai mare parte este pe baza de factorul uman, ce nu poate fi
prognozat. Rezultă că în cea mai mare parte ineficienţa întreprinderii este generată de
antreprenori şi de incapacitatea acestora la acomodare, un singur val cât de puţin duce la
falimentarea acestora. Conform analiştelor occidentali vina e în costurile fixe foarte mari şi
incapacitatea profesională a managerilor autohtoni. Cu alte cuvinte aceştia sunt incompetenţi
având o deprindere de condiţiile de „incubator” generate de stat.
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