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Scrisoare c�tre cititori, 
 
 

Aceasta este cea de-a doua scrisoare pe care v-o adresez, în încercarea de a 
comunica �i de a v� stimula feedback-ul. Buletinul �tiin�ific, editat de Universitatea „George 
Bacovia“ din Bac�u, România (www.ugb.ro) este o revist� �tiin�ific� inclus� în Clasa 
valoric� C (de c�tre CNCSIS), structur� specializat� a Ministerului Educa�iei �i Cercet�rii, 
dar declar�, deschis c� sloganul nostru continu� s� fie EXCELSIOR!. Desigur v� vom 
informa imediat ce revista noastr� va intra în Clasa Valoric� B. Acest lucru se va datora, 
cu siguran��, dumneavoastr�, autorilor �i cititorilor, dar �i Comitetului Editorial. Cititorul 
atent va observa c� în acest num�r comitetul editorial s-a îmbog��it cu nume de rezonan�� 
în spa�iul academic mondial. Numele acestora merit� s� fie cunoscute de c�tre 
dumneavoastr�, �i ve�i fi mândri s� lectura�i o revist� �tiin�ific� citit� de aceste renumite 
personalit��i. Nume cum ar fi Basarab Nicolescu (Paris – Fran�a �i Cluj-Napoca – 
România), Lorenzo Magnani (Pavia – Italia �i Canton - China), Diab M. Al-Badayneh 
(Iordania), Yolanda Angula Parra (Mexic), Aman Agarwal (India), Mugur Is�rescu 
(Romania) �i al�ii sunt câteva dintre personalit��ile marcante care au acceptat, recent, 
calitatea de membri al Consiliului Editorial. Propunerile �i sugestiile sunt �i vor fi mereu 
binevenite. 

V� rug�m s� ne trimite�i recenzii de c�r�i atât ale dumneavoastr�, cât �i ale altor autori 
în dorin�a de a disemina cât mai larg noi autori �i cele mai recente apari�ii, precum �i idei noi. 

„Idei noi“? Desigur, acestea sunt mereu a�teptate în revist�, dar este acum momentul 
s� v� inform�m despre organizarea �i g�zduirea de c�tre Universitatea „George Bacovia“, 
a celei de a 9-a Conferin�e a ISINI (International Society for Intercommunication of New 
Ideas – Societatea Interna�ional� pentru Intercomunicarea de Idei Noi, Boston – USA), în 
perioada 22-26 August 2007. Pentru informa�ii suplimentare, vizita�i www.ugb.ro �i 
www.ugb.ro/isini. 

Numerele din 2008 ale Buletinului �tiin�ific vor con�ine lucr�ri prezentate cu ocazia 
acestui eveniment.  

Num�rul de fa�� cuprinde, în principal, lucr�rile comunicate la conferin�a �tiin�ific� 
anual� a Universit��ii „George Bacovia“ din 2006, precum �i lucr�ri preg�tite în mod 
special pentru acest num�r sau prezentate în cadrul altor conferin�e. 

Stimate cititor, nu uita c� a�tept�m propunerile, ideile �i sugestiile tale în articole 
individuale sau colective. 

 
Cu cele mai alese gânduri, 

 
Liviu DRUGU�, 

Redactor-�ef 
   



 



 

 
 
 
 

Letter to the readers 
 
This is the second letter I am writing to you as a continuous attempt to communicate 

with you and to stimulate your feed-back. The Scientific Bulletin, published by George 
Bacovia University from Bacau, Romania (www.ugb.ro) is Class C ranked journal (at 
CNCSIS – a specialized structure of the Ministry of Education and Research) and we 
openly declare that our slogan is still EXCELSIOR! Of course, you’ll be well informed when 
we are a Class B journal. That could be especially due to you and to our Editorial Advisory 
Committee as well. The attentive reader should observe that world wide recognized 
scholars accepted to be members of this committee. The names of the members of this 
committee deserve to be known by you. You’ll be proud to have in your hand a scientific 
journal that is read by these famous people as well... Names such as Basarab Nicolescu 
from Paris (France) and Cluj Napoca (Romania), Lorenzo Magnani from Pavia (Italy) and 
Canton (People’s Republic of China), Diab M. Al-Badayneh (Jordan), or Yolanda Angula 
Parra (Mexico), Aman Agarwal (India), Mugur Is�rescu (Romania) are just some of the 
new recent members of our Advisory Editors. Their proposals and suggestions will be 
always welcome. 

 
We ask you to send us book reviews both from you and from our readers just to 

spread out as large as possible new ideas, new authors and their newest books.  
 
Did I say new ideas? Oh, then it is time to inform you about the coming 9th ISINI 

Conference hosted by George Bacovia University. This will be one of the most important 
events of our university in 2007. Simply, visit www.ugb.ro and www.ugb.ro/isini to find out 
that the International Society for Intercommunication of New Ideas (ISINI) located in 
Boston (USA) is co-organizing the 9th ISINI Conference with George Bacovia University. 
The 2008 issues of Scientific Bulletin shall include papers presented at this event 
organized in August 2007. 

 
Basically, the articles published in this issue are communicated at the Annual 

Conference organized by George Bacovia University in 2006, but also papers prepared 
especially for this issue or already presented to other Conferences as well.  

 
Please, dear reader, note that we are waiting for your proposals, ideas and 

suggestions.  
Best wishes, 

 
Liviu DRUGU� 

Editor in Chief 
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At present, Romania faces a period of outstanding macroeconomic performance 
witnessing sustained economic growth after the economic downturn in the late 1990s, yet 
Romania will have to make further efforts in the years ahead with a view to narrowing the gap 
between its economy and that of the EU Member States. With a view to entering the euro area, 
great efforts are still required to meet nominal convergence criteria and to increase the degree 
of real convergence. 

According to the Maastricht Treaty provisions, a temporary derogation as regards the 
common currency is granted to the new EU Member States. That means that subsequent to 
accession, the new Member States will join ERM II∗ and, thereafter, depending on the fulfilment 
of nominal convergence criteria, they will adopt the euro. The architects of the European 
Community, who have devised the Maastricht Treaty, have considered only nominal 
convergence criteria as the sufficient and necessary conditions to be met by a country that 
wants to adopt the euro. The nominal criteria refer to price stability, government finance, long-
term interest rates and exchange rate stability.  

                                                 
∗ Acronym for Exchange Rate Mechanism. 
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It is to be noted that, while the level of budget deficit and that of general government deficit 
are set as shares in GDP, in the case of inflation rate and interest rate on long-term government 
securities “moving targets” have been established, their level varying each year depending on 
the performance of the EU Member States.  

The Maastricht Treaty does not provide for real convergence criteria capable to ensure a 
high degree of similarity and consistency of the economic structures of candidate countries. The 
initial omission may be explained by the fact that, before the start of the 1990s, the European 
Union was a wealthy country club, with only one or two exceptions, and the economic structures 
of those countries where similar by definition. 

In the absence of criteria clearly laid down by the treaties, it may be considered that the 
most relevant real convergence criteria deal with the following issues: the openness of the 
economy (indicated by a country’s exports and imports as a share in GDP); the share of 
bilateral trade relations with EU Member States in total foreign trade; the structure of the 
economy (illustrated by the share of the main sectors – agriculture, industry, services – in GDP), 
labour productivity and, the most synthetic indicator, GDP per capita (expressed by using either 
the nominal exchange rate or the purchasing power parity). 

A particularly important aspect to be considered in setting the pace of nominal 
convergence is its relation with real convergence. The two processes tend to reinforce each 
other, but tensions may also emerge, especially if their sequence is not properly coordinated. 

There are several channels through which real convergence benefit from the acceleration 
of nominal convergence. First, bringing inflation and interest rates to levels compatible with the 
Maastricht criteria causes the rate of increase of private investment to accelerate, which boosts 
the growth rate of GDP. Second, the decrease in nominal interest rates contains the volume of 
speculative capital inflows, thereby increasing financial stability and stimulating economic 
growth. Third, the reduction of exchange rate volatility has an incentive effect on foreign trade 
volume, which translates into additional GDP growth. 

However, account should be taken of the main tensions – that may lead to short-term 
conflicts – between nominal and real convergence. These tensions may be caused or 
aggravated by the too fast a pace imposed on the achievement of nominal convergence. Such 
tension is caused by the sacrifice ratio, which is higher in the case of moderate inflation rates, as 
the cost of disinflation in terms of economic growth tends to be reversely proportional with the 
original inflation rate (Barro, 1997). The strictness of the Maastricht criterion on price stability 
causes its rapid fulfillment, through an unsustainable acceleration of disinflation, to generate a 
recessionary effect (Szapáry, 2000). Another tension stems from the declining share of budget 
deficit and government debt in GDP, which involves cutting public spending or raising the tax 
burden, namely reducing financing, which ultimately entails the slowdown in economic growth. 

One may notice that these potential tensions between the two types of convergence act 
as a deterrent on economic growth. This might be regarded as the main price to be paid for 
making a quick entry into the euro area and, implicitly, for the early fulfillment of the Maastricht 
criteria. 

A fundamental question to be answered is the following: can the accession to the euro 
area be achieved if less stringent restrictions on nominal and real convergence apply? The 
answer is offered by the Optimal Currency Area Theory, which is quite clear in this respect: the 
states belonging to a group may benefit mutually from adopting a common currency only when 
their economic structures are similar and when there is no risk that asymmetric shocks will affect 
only some of these countries.  

Therefore, the single monetary policy (in this case the policy pursued by the ECB) cannot 
and should not deal with the peculiarities of each economy, as it addresses a group of 
economies presumed to be homogenous. It is obvious that less developed countries in Central 
and Eastern Europe cannot relinquish their own monetary policies as long as the risk of 
asymmetric shocks (owing to different economic structures) is high, since the ultimate objective 
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is not only adopting the euro, but also reaping the ensuing benefits. Thus, the issue of real 
convergence is at least as imperative as that of nominal convergence. 

 
������	��	�������
��

����������������������	�

In spite of the significant progress made over the past years, Romania still faces 
major challenges as to achieving full nominal convergence, the fulfillment of some 
Maastricht criteria still requiring strenuous efforts.  

The first nominal criterion is price stability: a candidate country has to achieve 
sustainable price stability and an average inflation rate, observed over a period of one year 
before the examination, which may not exceed the average inflation rate of the three best 
performing EU Member States by more than 1.5 percentage points. 

The gradual disinflation over the past seven years brought inflation rate down to 6.56 
percent in 2006 from 45.7 percent in 2000, but considerable progress still needs to be 
made as the fulfilment of the Maastricht criterion requires an inflation rate below 3 percent. 
The last two ECB Convergence Reports set the reference level at 2.6 percent in May 2006 
and 2.8 percent in December 2006. 

 
 
Another nominal criterion refers to the sustainability of the fiscal position. Although in 

2006 Romania recorded a budget deficit of 1.9 percent of GDP and a government debt of 
12.4 percent of GDP, both calculated according to the ESA95 methodology, it is important 
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that fiscal policy should maintain its cautious stance in order to avert the widening of the 
budget deficit beyond the 3 percent threshold of GDP, as it was the case in Poland, the 
Czech Republic and Hungary during the post-accession period. For these countries, 
meeting the criterion on the sustainability of fiscal position proved to be the most difficult 
challenge on the path of achieving nominal convergence. 

According to the criterion on exchange rate stability, the currency of the candidate 
country needs to stay within the fluctuation band of ±15 percent against the euro, laid 
down by ERM II, without facing severe tensions over a period of at least two years before 
the examination. In 2005-2006, the exchange rate of the leu against the euro fluctuated 
between +10 percent and -6.1 percent from the average value for the period. This 
development of domestic currency falls within the standard fluctuation band of ERM II, but 
not within the asymmetric band of +15 percent/-2.25 percent. 

The interest rate criterion stipulates that a candidate country needs to attain a long-
term average nominal interest rate – quantified based on long-term government securities 
or corporate bonds with comparable maturities – that may not exceed the average interest 
rate of the three best performing EU Member States in terms of price stability. The most 
recent issue of leu-denominated 10-year government securities was launched in June 
2007, at an interest rate of 6.91 percent. This interest rate is higher, yet not too remote 
from the reference level which was set at 6.2 percent in the December 2006 ECB 
Convergence Report. Amid the consolidation of the low inflation rate, the interest rate on 
long-term government securities is also expected to converge with levels compatible with 
the fulfillment of this criterion. 

Real convergence implies narrowing the gap between countries in terms of 
productivity and prices, which requires the growth of incomes in developing countries 
towards the level of incomes in developed countries. Both in nominal terms and 
purchasing power parity, GDP per capita in Romania is still much lower than that in the 
EU. Accordingly, in 2006, GDP per capita expressed at standard purchasing power parity 
stood at 33.2 percent of the level recorded by the EU-15. 

 

 
 

On the other hand, in the past several years, GDP per capita grew at a brisk pace 
due mainly to the high growth rates that pushed nominal GDP to be 2.5 times higher in 
2006 as compared to 2000. 
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By the time of the euro adoption, GDP per capita is expected to witness a twofold 

increase in nominal terms from the 2005 figure, which would the indicator expressed in terms 
of purchasing power parity to near 50 percent of the average level for the European Union. 

The evolution of labour productivity is crucial for the progress of real convergence of 
the national economy. Given the abrupt upward path in the pre-accession period, labour 
productivity in Romania, calculated as a ratio of GDP at standard purchasing power parity 
to employment was 36.7 percent in 2006 compared to the average for the EU-25, up 13.7 
percentage points from the 2000 figure. 

As compared to the average level for the other nine Central and Eastern European 
countries that had joined the European Union in 2004 and 2007, labour productivity in 
Romania stood at 60 percent, which shows that our country has to catch up a larger 
productivity gap than most of these countries. Among them, only Bulgaria lags behind 
Romania, with a labour productivity level of 35.2 percent from the average for the EU-25, 
whereas Slovenia fared best in terms of this indicator (80.4 percent in 2006). Labour 
productivity across the Central and Eastern European countries that had joined the 
European Union in 2004 and 2007 was 58.7 percent in 2006 as compared to the average 
level for the EU-25. 

 

Real convergence indicators 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nominal GDP/ capita (EUR) 1,79

5 
2,00

2 
2,22

4 
2,42

0 2,806 
3,67

6 4,508 
Nominal GDP/ capita (PPS)  5,00

0 
5,50

0 
6,10

0 
6,50

0 7,400 
8,00

0 
8,800

* 
Openness** (%) 70.7 74.5 76.4 76.9 81 76.6 76.7 
Share of trade with the EU in total 
foreign trade*** 59.9 62.0 62.4 62.1 68.4 64.5 64.6 
* estimate 
** (exports + imports)/GDP 
***  exports FOB and imports FOB 

Source:  Eurostat, National Institute of Statistics, National Bank of Romania 
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Labour Productivity* in New EU Member States
against the EU-25 Average in 2007
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As for the composition of the Romanian economy by sector, GDP by origin illustrates 
an outdated structure: the agricultural sector holds the largest share, while the share of 
services is still small, albeit slightly on the rise.  

Share of economic sectors in GDP 
percent 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Industry 27.3 27.7 28.1 25.0 24.7 24.1 23.9 

Agriculture 11.1 13.3 11.4 11.6 12.6 8.5 8.0 

Services 48.2 45.9 45.3 46.4 46.0 49.4 49.6 

Source:  National Institute of Statistics 

The Romanian authorities envisage that, prior to euro adoption, the share of 
agriculture in GDP (particularly of small non-viable farms) will shrink, leading to the 
transfer of released resources to the services sector, which will account for more than 
55 percent of GDP. Thus, the risk that the common monetary policy would affect Romania 
in a disproportionate manner will diminish.   

Romania features an average degree of openness of the economy, expressed as a 
share in GDP of the sum of the value of exports and theta of imports of goods and services. 
The degree of openness of the Romanian economy is relatively similar to that of Poland and 
it may be considered optimum for a country with a relatively numerous population.   

From the perspective of euro adoption, particular importance is attached to the share 
of trade with the EU Member States in total foreign trade of a country. According to the 
economic theory, the closer the commercial ties between national economies, the more the 
economic cycles tend to get correlated, causing the likelihood of asymmetric shocks to 
lower. From this standpoint, Romania has reached a satisfactory level compared with those 
of the Central and Eastern European countries at the time of their accession in 2004.  

If Romania’s stay in ERM II is intended not to exceed the minimum required period of 
two years, the moment of joining this mechanism should be carefully chosen since it plays 
a pivotal part in establishing the calendar of the shift to the euro. In the case of Romania’s 
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economy, a balanced approach to the shift to the euro would suppose joining ERM II in 2012, 
which would set the stage for adopting the single European currency in 2014.  

This approach is also presented in the first edition of the Convergence Programme 
(2006-2009), which assesses the possibilities of sustainable economic development amid 
the implementation of policies aimed at achieving the convergence process. In short, this 
document presents the euro adoption calendar as an optimal time solution whose speed is 
set by the cost-benefit analysis. The Convergence Programme establishes year 2012 as 
the target date for the ERM II entry. 

In this approach, the period between Romania’s EU accession and its joining ERM II 
should be seen as an adjustment period during which most of the structural reforms should 
be implemented and major advances should be made in the field of real convergence. In 
terms of nominal convergence, during that period, the following should be achieved: (i) 
sustainable disinflation, followed by the consolidation of low inflation, (ii) development of 
the domestic market for long-term capital and the convergence of interest rates on leu-
denominated 10-year government securities and (iii) relative stability of the exchange rate 
around the long-term equilibrium level, amid full convertibility of capital account. 

Joining ERM II before attaining a sufficiently advanced convergence level and 
achieving the stability of the financial system heightens the risk of speculative attacks. 
Markets might react dramatically to the adoption of a central rate against the euro, which 
might be viewed as inconsistent with the economic conditions in the country in question, or 
with the objective of preserving price stability. Moreover, speculators might take advantage 
of any ambiguity relative to the firm stance the monetary policy should adopt in maintaining 
the central rate (Papadia, 2004). 

In order to prevent an excessively long stay in ERM II, the timing of joining this 
mechanism needs to be very carefully chosen, depending on the stage of fulfilment of 
nominal convergence criteria. 

At the time of entering ERM II, the following requirements should be met: (i) nominal 
convergence criteria should have been fulfilled or the stage of their achievement should be 
sufficiently advanced to ensure their fulfilment at the time of assessment for joining the euro 
area and (ii) the progress on the path of narrowing the gaps in real economy should be 
substantial. 

Unless these two conditions are met, joining ERM II may be seen as premature, as it 
might lead to a longer stay in ERM II, which would pose risks and vulnerabilities to 
macroeconomic stability. It is desirable that the stay in ERM II should not exceed the two 
necessary years, particularly because it is difficult to reconcile the exchange rate policy 
with the inflation target. In fact, even in the case of a well-prepared entry into ERM II, there 
is the possibility that later on, at the time of the assessment by the ECB, one of the 
Maastricht criteria should not be met. A case in point is Lithuania whose request to join the 
euro area on 1 January 2007 was rejected on grounds that the level compatible with 
meeting the price stability criterion was exceeded by a mere 0.1 percentage points. 

 
����
��������	����

The pace at which Romania’s economy will advance in the area of real and nominal 
convergence will be largely dependent upon the overall consistency of the economic policies 
pursued by the authorities. It is essential that the major guidelines of the economic 
programmes should be observed relentlessly beyond the short horizon of an electoral cycle.  

For Romania, the recent experience of other Member States, although considerably 
different in terms of initial economic conditions and the macroeconomic policies pursued, 
stresses the importance of an efficient co-ordination between monetary and fiscal policies, 
co-operation that is vital for the entry into the euro area according to the proposed timetable. 
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Romania’s path to euro adoption must be managed in a smooth manner, given that the 
economy needs an adjustment period ahead of entering ERM II. This period represents the 
opportunity of completing structural reforms and strengthening macroeconomic stability. 
Romania’s entry into ERM II is envisaged for the year 2012 and by staying in this 
mechanism only for the minimum required period of two years it may enter the euro area at 
the horizon of the year 2014. 
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Pentru desf��urarea activit��ii, întreprinderea utilizeaz� atât resurse financiare proprii 
cât �i resurse financiare împrumutate care se deosebesc prin costul pe care îl genereaz�. 

Riscul financiar evalueaz�1 capacitatea firmei de a men�ine echilibrul financiar, 
reflect� variabilitatea indicatorilor de rezultate sub inciden�a structurii financiare a 
întreprinderii (propor�ia între capitalul propriu �i datorii) �i decurge strict din gradul de 
îndatorare a întreprinderii. Capitalurile împrumutate, prin m�rimea lor �i prin suportarea 
sistematic� a unor cheltuieli financiare aferente (dobânzi, comisioane), antreneaz� o 
variabilitate a profitului net, o majorare a riscului financiar. Apelarea la îndatorare ca o 
posibil� cale de cre�tere a rentabilit��ii anim� c�utarea unei structuri optimale a 
capitalurilor întreprinderii în vederea minimaliz�rii costurilor �i cre�terii rentabilit��ii. Îns�, 
unei cre�teri a îndator�rii îi corespunde o cre�tere a riscului financiar (prin pl��i 
suplimentare pentru dobânzi �i rate). La aceast� cre�tere a riscului, ac�ionarii sunt 
îndrepta�i s� cear� o rentabilitate superioar� a capitalurilor lor proprii. 

                                                
1 Buglea, A., Lorant, Eros-Stark (2001): Evaluarea întreprinderii, Timi�oara, Ed. Marineasa, p. 101. 
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Analiza variabilit��ii profitului net, generat� de politica de îndatorare a firmei, 
reprezint� un aspect primordial al riscului financiar. Acesta poate fi evaluat cu ajutorul 
pragului de rentabilitate �i a efectului de levier financiar. 

Ne vom opri asupra pragului de rentabilitate, cu exemplificare la S.C. Psapet Prod Com 
S.R.L. 

Pragul de rentabilitate financiar se cuantific� dup� rela�ia: 

mcv

f
PR r

ChdCf
VeCv

ChdCf
Ve

+=
−

+=
/1

, unde: 

Cf – cheltuieli financiare; 
      Chd – cheltuieli cu dobânzile. 
Evaluarea riscului financiar pe baza pragului de rentabilitate financiar� se poate face 

cu ajutorul acelora�i indicatori ca �i în cazul riscului de exploatare: indicatorul de pozi�ie 
fa�� de pragul de rentabilitate, momentul realiz�rii pragului de rentabilitate, coeficientul de 
elasticitate. 

În tabelul 1.1., vom calcula riscul financiar în cazul societ��ii comerciale analizate: 
 

Tabelul 1.1 Calculul riscului financiar 
 

Perioada analizat� Nr. 
crt. 

Specifica�ie Simbol UM 
2002 2003 2004 

1. Venituri din  
exploatare 

Ve mii 
lei 

6.312.381 7.348.228 9.829.296 

2. Cheltuieli de  
exploatare 

Che mii 
lei 

5.621.378 6.087.806 9.147.639 

3. Profit din  
exploatare 

Pe mii 
lei 

691.003 1.260.422 681.657 

4. Cheltuieli  
variabile totale 

Cv mii 
lei 

4.737.034 4.923.811 6.263.771 

5. Cheltuieli  
fixe totale 

Cf mii 
lei 

884.344 1.163.995 2.883.868 

6. Cheltuieli cu  
dobânzile 

Chd mii 
lei 

0 0 40.207 

7. Marja  
cheltuielilor variabile 

Mcv 
=Ve-Cv 

mii 
lei 

1.575.347 2.424.417 3.565.525 

8. Rata marjei cheltuielilor 
variabile 

Rmcv 
=Mcv/Ve 

% 24,96 32,99 36,27 

9. Pragul de rentabilitate 
financiar� 

VePR= 
Cf+Chd/Rmcv 

mii 
lei 

3.543.547 3.527.982 8.060.972 

10. Indicatorul  
de pozi�ie 

- absolut 
- relativ 

 
Ipoz= 
Ve-VePR 

Ipoz%= 
Ipoz/VePR 

 
mii 
lei 
% 

 
2.768.834 

 
78,14 

 
3.820.246 

 
108,28 

 
1.768.324 

 
21,94 

11. Momentul  
realiz�rii pragului 

PM= 
VePR/Ve*365 

Zile 205 175 299 

12. Coeficientul de elasticitate e= 
Ve/(Ve-VePR) 

- 2,28 1,92 5,56 

 
Analiza riscului financiar pune în eviden�� faptul c� activitatea financiar� a întreprinderii 

asociat� cu activitatea de exploatare conduce la cre�terea pragului de rentabilitate �i, 
implicit, la sporirea probabilit��ii de apari�ie a riscului financiar, aceasta deoarece cele dou� 
activit��i genereaz� costuri fixe care nu depind de volumul de activitate realizat, iar dac� 
activitatea de exploatare nu va genera profit suficient de mare, în urm�torii ani, pentru a 
acoperi �i aceste costuri fixe atunci întreprinderea poate intra în pierdere.  

Indicatorul de pozi�ie (sau marja de siguran��) în m�rimi relative scade substan�ial în 
anul 2004 (de la 108,28% la 21,94%) ceea ce semnific� dificultatea în care se afl� 
întreprinderea din perspectiva riscului financiar. 

M�rimea riscurilor financiare este dependent� de performan�a financiar� a întreprinderii 
ce se cere a fi determinat� în cazul în care întreprinderea solicit� un sprijin bancar. 
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Pentru a ob�ine un împrumut, banca cere solicitantului îndeplinirea unor condi�ii. 
Banca ajut�, în general, dac� afacerea e prosper�, riscurile pe care �i le asum� fiind 
limitate. Din acest punct de vedere, banca evalueaz� performan�a financiar� a 
întreprinderii în func�ie de informa�iile privind: descrierea activit��ii, cifra de afaceri, venitul 
net, capitalul propriu, datorii, compara�ii cu anii anteriori, plan de afaceri etc. 

Realizarea unui diagnostic sintetic la nivelul global al performan�ei financiare a unei 
întreprinderi implic� utilizarea fie a metodei scoring, fie a grilei de evaluare (punctaj). 

Metoda scoring solicit� luarea în considerare a unor indicatori economici �i financiari 
pertinen�i, cu putere mare de sintetizare a fenomenelor economice atât static, cât �i sub 
aspect dinamic �i ponderea importan�ei indicatorilor selecta�i. Pe aceast� baz� �i prin 
stabilirea rela�iilor matematice dintre indicatori, se poate determina un scor total, în func�ie 
de care firma analizat� este apreciat� sub aspectul viabilit��ii sale în mediul concuren�ial. 

În ceea ce prive�te metoda grilei de evaluare, acesta constituie un instrument eficace 
folosit cu prec�dere de c�tre institu�iile financiare în cadrul procesului de fundamentare a 
deciziei de creditare a agen�ilor economici. 

Vom prezenta în cele ce urmeaz� un astfel de modelul construit �i utilizat de c�tre o 
institu�ie de credit: 

Grupele de indicatori luate în considerare (de lichiditate, de solvabilitate, de 
profitabilitate, de gestiune �i capacitatea de rambursare) con�in un num�r total de 13 
indicatori. Scoringul maxim este de 50 de puncte, câte 10 puncte maximum pentru fiecare 
grup� de indicatori. Calculul se va efectua pentru to�i cei 13 indicatori mai jos men�iona�i, 
cu precizarea c� pentru primele 4 grupe de indicatori se va selecta pentru fiecare grup� 
numai unul din indicatorii specifici, care va fi punctat în func�ie de limitele valorice stabilite. 
În cazul grupei a cincia (indicatori de gestiune), se vor calcula to�i cei 3 indicatori, iar 
punctajul final se va ob�ine calculând medii aritmetic� a acestora. 

Indicatorii cuprin�i în cadrul grilei de evaluare �i punctarea fiec�ruia se realizeaz� pe 
baza grilelor urm�toare: 

 

Tabelul 1.2. Evaluarea factorilor cantitativi/calcul de indicatori 
 

Indicatori Limite Punctaj 
   

>75% 10 
>65% 8 
>50% 5 
>35% 2 

Lichiditate imediat� =                                               
(Active curente -
Stocuri*) / Pasive 

curente 
<35% 0 

 

* Se scad stocurile f�r� mi�care sau cu mi�care lent�, clien�ii incer�i 
 

    
>50% 10 
>40% 8 
>30% 5 

>=20% 2 

Solvabilitate = Capital Propriu 
/ (Capital propriu + Total 

Împrumuturi) 

<20% 0 
   

<=50% 10 
>50% 8 
>65% 5 
>75% 2 

 
Gradul de îndatorare =                                     

Total Datorii / Total Activ 

>80% 0 
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>5% 10 
>3% 8 

>1.5% 5 
>0% 2 

Rentabilitatea net� = Profit 
net / Cifra de afaceri 

=<0% 0 
   

>200% 10 
>150% 8 
>125% 6 
>100% 3 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor cu dobânzile = 
Rezultat din exploatare / 
Cheltuieli cu dobânzile 

<100% 0 
   

Sau    
>150% 10 
>120% 8 
>110% 6 
>100% 3 

Gradul de acoperire a riscului 
valutar = Rezultatul din 

exploatare / (cheltuieli nete 
cu dobânzile + cheltuieli nete 

de curs valutar) * 
<100% 0 

   
 Total  max. 50 

* Alegerea acestui indicator se face când firma înregistreaz� diferen�e de curs 
valutar care pot avea impact asupra rezultatului final. 
 

Tabelul 1.3. Evaluarea factorilor calitativi 

Indicatori Limite Scoring 
Excelent, experien��, performan��, bun 

prestigiu 15 

Standard, experien��, performan��, bun 
prestigiu 12 

Standard, experien��, performan�� 10 

Satisf�c�tor 
5 

Calitate 
management 

Slab 
0 

Ac�ionarii principali sunt companii 
multina�ionale sau companii na�ionale de 

foarte bun prestigiu 
 

15 

Ac�ionarii principali au un bun prestigiu 12 

Ac�ionari principali convergen�i 10 

Ac�ionariat foarte dispersat 5 

Calitate ac�ionari 

Ac�ionari divergen�i 
0 

tradi�ional�, foarte bun� 
10 Conduit� 

tranzac�ional� 
Bun� 

8 
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f�r� incidente  5 

f�r� rela�ie, f�r� incidente  
3 

 

incidente CRB sau / �i CIP sau / �i arierate la 
BRD 0 

Garan�ii primite, foarte lichide acoperind 
integral facilitatea 10 

Garan�ii lichide care acoper� peste 80% 
facilitatea 8 

Garan�ii u�or lichidabile ce acoper� peste 50% 
facilitatea 

 
5 

Calitatea 
garan�iilor  

primite 

Garan�ii u�or lichidabile care acoper� sub 50% 
facilitatea 0 

 Total 0 – 50 
 

 
 

Totalul scoringului ob�inut din evaluarea factorilor cantitativi �i calitativi se va 
încadra în grila de clasificare, stabilindu-se categoria clientului (de la A la E). 

 
Tabelul 1.4. Grila de clasificare a performan�ei financiare 

potrivit punctajului ob�inut 
Categorie Punctaj minim Punctaj maxim 

A 71 100 
B 41 70 
C 21 40 
D 11 20 
E 0 10 

 
În cazul S.C. Psapet Prod Com S.R.L., s-au înregistrat urm�toarele valori �i 

punctaje pentru indicatorii de prezenta�i mai sus: 
 

Tabelul 1.5. Calculul indicatorilor 
2003 2004 Nr. 

crt. Indicator Valoare Punctaj Valoare Punctaj 
1 Lichiditate imediat� 49,97% 2 28,17% - 
2 Solvabilitate 59,00% 10 36,80% 5 
3 Gradul de îndatorare 65,30% 5 75,40% 2 
4 Rentabilitatea neta 15,83% 10 5,57% 10 

5 

Gradul de acoperire a 
cheltuielilor cu 
dobânzile  

- 10 1695,00% 10 

6 Total punctaj - 37 - 27 
 Factorii calitativi care se refer� la: calitatea managementului, calitatea ac�ionariatului, 
conduita tranzac�ional� �i calitatea garan�iilor primite, au primit urm�toarele punctaje: 
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22 
Tabelul 1.6. Factorii calitativi – punctaje 

 

Nr. 
crt. Indicator 2003 2004 
1 Calitatea managementului 10 10 
2 Calitatea ac�ionarilor 10 10 
3 Conduita tranzac�ionala 5 5 
4 Calitatea garan�iilor 10 10 
6 Total punctaj 35 35 

 
Totalul scoringului ob�inut din evaluarea factorilor cantitativi �i calitativi se va încadra 

în grila de clasificare, stabilindu-se categoria clientului (de la A la E).2 
• Categoria A – agen�i economici cu performan�e bune, c�rora le corespund credite 

performante; 
• Categoria B – agen�i economici cu situa�ie economico-financiar� bun� cu tendin�� 

oscilatorie, c�rora le corespund credite în observa�ie; 
• Categoria C – agen�i economici cu situa�ie economico-financiar� satisf�c�toare, 

c�rora le corespund credite substandard; 
• Categoria D – agen�i economici cu situa�ie economico-financiar� slab� c�rora le 

corespund credite incerte; 
• Categoria E – agen�i economici cu situa�ie economico-financiar� nefavorabil�, 

care sunt în imposibilitatea de a rambursa creditul �i dobânzile aferente, c�rora le cores-
pund credite pierdere. 

Evaluarea factorilor cantitativi �i calitativi relev� faptul c�, pentru anul 2003 
societatea analizat� se încadreaz� la categoria A, în timp ce în anul 2004 se observ� o 
deteriorare a pozi�iei financiare, societatea încadrându-se la categoria B de performan�� 
financiar�. Acest fapt s-a datorat, în principal, sc�derii profitului din exploatare �i reducerii 
rentabilit��ii nete. 
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Trezoreria este definit� în numeroase lucr�ri de specialitate �i în cadrul unor norme legale. 
În Fran�a, în diferite contexte, speciali�tii au elaborat mai multe defini�ii privind trezoreria:1 
� Într-un sens restrâns, ea desemneaz� totalul lichidit��ilor sau disponibilit��ilor întreprinderii; 

                                                
1 Feleag�, N., Iona�cu, I. (1998): Tratat de contabilitate financiar�, vol. 1, Bucure�ti, Ed. Economic�, p. 220. 
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� Într-o accep�ie mai extensiv�, trezoreria include soldurile debitoare la banc� �i 
titlurile de plasament care se pot transforma în disponibilit��i. 

� În anii ’70, trezoreria net� a fost definit� ca diferen�� între fondul de rulment �i necesarul 
de fond de rulment �i m�surat� ca diferen�� între disponibilit��i �i creditele de trezorerie. 

Standardul american FAS 95 include în trezorerie lichidit��ile sau echivalentele lor 
(cvasilichidit��ile), acestea fiind considerate investi�iile financiare pe termen scurt care 
îndeplinesc condi�iile: 

� sunt imediat convertibile în sume de bani perfect determinate; 
� sunt atât de aproape de data lor de exigibilitate, încât un risc de schimbare a 

valorii datorat� unei schimb�ri a ratelor dobânzii este nesemnificativ. 
De asemenea, conform aceluia�i standard, sunt definite trei condi�ii prin care se 

estimeaz� c� lichiditatea nu suport� nici o restric�ie: existen�a unei pie�e care s� permit� 
transformarea activelor lichide în numerar, absen�a conven�iei de blocaj, absen�a riscului 
de pierdere de capital, legat� de varia�ia ratelor dobânzii. 

Potrivit Standardelor Interna�ionale de Contabilitate (IAS 7), întreprinderile au 
obliga�ia de a elabora situa�ia fluxurilor de numerar ca parte integrant� a situa�iilor sale 
financiare. Aceast� situa�ie furnizeaz� informa�ii privind modul în care întreprinderea 
genereaz� �i utilizeaz� lichidit��ile �i echivalentele de lichidit��i. Lichidit��ile se refer� la 
disponibilit��i b�ne�ti �i depozitele la vedere, iar echivalentele de lichidit��i sunt investi�ii 
financiare pe termen scurt, cu un grad de lichiditate foarte ridicat, care sunt u�or 
convertibile în sume cunoscute de numerar �i al c�ror risc de schimbare a valorii este 
nesemnificativ. Scaden�a acestora ar putea fi mai mic� sau cel pu�in egal� cu trei luni de la 
data achizi�iei.2 Dac� utilizarea numerarului �i echivalentului de numerar nu este 
restric�ionat� atunci ele sunt considerate active curente. Capacitatea întreprinderii de a 
genera numerar, echivalente de numerar reflect� capacitatea sa de a-�i pl�ti angaja�ii, 
furnizorii, rambursarea împrumuturilor �i dobânzile la credite. Aceste informa�iile ajut� 
utilizatorii, oferind o baz� pentru evaluarea capacit��ii întreprinderii de a genera numerar 
precum �i necesit��ile întreprinderii pentru generarea fluxului de numerar respectiv. 

În literatura de specialitate de la noi din �ar�, conceptul de trezorerie se refer� la 
ansamblul mijloacelor de finan�are sub form� de lichidit��i �i la creditele pe termen scurt de 
care dispune un agent economic pentru a putea face fa�� pl��ilor sale3.  

Al�i autori definesc trezoreria ca imaginea disponibilit��ilor monetare �i plasamentelor 
pe termen scurt, la nivelul unei întreprinderi, ap�rute din evolu�ia curent� a încas�rilor �i 
pl��ilor, respectiv, din plasarea excedentului monetar.4  

Trezoreria unui agent economic poate fi considerat� punctul s�u forte. De maniera în care 
se vor dirija fluxurile b�ne�ti �i financiare, va depinde în final rezultatul agentului economic. 

Conform Legii contabilit��ii nr. 82/1991, contabilitatea trezoreriei asigur� eviden�a 
existen�ei �i mi�c�rii titlurilor de plasament, a disponibilit��ilor în conturi la b�nci �i în cas�, a 
creditelor bancare pe termen scurt �i a altor valori de trezorerie. Altfel spus, trezoreria unui 
agent economic poate fi privit� �i prin prisma opera�iilor de gestiune legate de: valorile mobiliare 
de plasament, valorile de încasat, disponibilit��ile b�ne�ti �i a altor valori de trezorerie. 

Fluxurile de numerar se prezint� distinct pentru activit��i de exploatare, investi�ii �i 
finan�are. Fluxurile de numerar generat de activitatea de exploatare permite evaluarea 
capacit��ii de rambursare, împrumuturi, plata angaja�ilor etc., f�r� a apela la surse externe 
de finan�are. Fluxurile de numerar provenite din activit��i de investi�ii �i finan�are arat� 
m�surile în care cheltuielile au servit la ob�inerea resurselor generatoare de venituri �i fluxuri 
de numerar. Prezentarea fluxurilor de numerar din aceste activit��i este important� în 

                                                
2 IAS 7, paragraful 6. 
3Paraschivescu, D.M. (2003): Contabilitate financiar�, Bac�u, Editura Moldavia, p. 431. 
4Mihai, I., (coord.) (1997): Analiza situa�iei financiare a agen�ilor economici, Timi�oara, Ed. Mirton, 
p. 104. 



�
��
	�
��



�
��
	�
��



�
��
	�
��



�
��
	�
��

 �
���
��

��
���
�

��
���
�

��
���
� �� �� �
����� ������


 



Tablourile bazate pe fluxuri de trezorerie 

 

25 

previziunea fluxurilor viitoare din încas�ri în numerar provenite din emisiune de ac�iuni, pl��i 
pentru r�scump�rare, încas�ri din emisiunea de titluri de crean�e, ipoteci, obliga�ii, etc. 

Situa�ia fluxurilor de trezorerie prezint� informa�ii utile despre modificarea pozi�iei 
financiare a întreprinderii, permi�ând evaluarea capacit��ii întreprinderii de a genera fluxuri 
viitoare de lichidit��i �i echivalente de lichidit��i în cadrul activit��ilor de exploatare, investi�ii 
�i finan�are �i utilizarea corespunz�toare a acestora. 

Fluxurile de trezorerie generate de activit��ile de exploatare sunt, în esen��, 
consecin�a principalelor activit��i produc�toare de venituri ale întreprinderii. Exist� 
urm�toarele tipuri de fluxuri de numerar determinate de activitatea de exploatare: 

� încas�ri în numerar din vânzarea de bunuri �i prestarea de servicii; 
� încas�ri în numerar din redeven�e, onorarii, comisioane �i alte venituri; 
� pl��ile c�tre furnizorii de bunuri �i servicii; 
� pl��ile c�tre �i în numele angaja�ilor; 
� pl��i privind impozite, taxe �i v�rs�minte; 
� pl��ile sau restituirile de impozit pe profit, dac� nu pot fi identificate în mod specific 

cu activit��ile de investi�ii �i de finan�are. 
M�rimea acestor fluxuri exprim� m�sura în care activitatea întreprinderii a generat 

suficiente lichidit��i �i echivalente de lichidit��i pentru a rambursa împrumuturile �i ratele de 
leasing financiar, pentru a pl�ti dividendele ac�ionarilor, a men�ine capacitatea de func�ionare 
a întreprinderii �i de a face noi investi�ii, f�r� a apela la surse de finan�are externe.  

Fluxurile de trezorerie generate de activit��ile de investi�ii sunt legate de opera�ii de 
achizi�ionare �i vânzare de active imobilizate (corporale �i necorporale) sau participa�ii în 
cadrul altor întreprinderi. Putem enumera urm�toarele categorii de fluxuri de numerar 
provenite din activit��i de investi�ii: 

� încas�ri în numerar din: vânzarea de imobiliz�ri corporale �i necorporale, vânzarea 
de instrumente de capitaluri proprii sau de crean�� ale altor firme, rambursarea avansurilor 
�i creditelor acordate altor p�r�i, din dobânzi �i dividende; 

� pl��i în numerar pentru: achizi�ionarea de imobiliz�ri corporale �i necorporale, 
achizi�ia de instrumente de capitaluri proprii sau de crean�� ale altor firme �i avansuri în 
numerar �i împrumuturi acordate altor p�r�i. 

Aceste categorii de fluxuri ofer� informa�ii despre modul în care întreprinderea î�i 
asigur� dezvoltarea, reflectând m�sura în care pl��ile au fost efectuate pentru achizi�ia de 
active, prin intermediul c�rora se vor genera venituri �i fluxuri de trezorerie în viitor. 

Fluxurile de trezorerie din activit��ile de finan�are  sunt legate de acele activit��i care 
antreneaz� schimb�ri în dimensiunea �i structura capitalurilor proprii �i a datoriilor 
întreprinderii, ca de exemplu:5 

� încas�ri în numerar provenite din: emisiunea de ac�iuni sau alte instrumente de 
capital propriu, din emisiunea titlurilor de crean��, a împrumuturilor, datoriilor neasigurate, 
obliga�iilor, ipotecilor �i a altor împrumuturi pe termen scurt sau lung; 

� pl��i în numerar de c�tre ac�ionari pentru achizi�ionarea sau r�scump�rarea 
ac�iunilor întreprinderii; ramburs�ri în numerar ale unor sume împrumutate; pl��i în 
numerar ale dividendelor c�tre ac�ionari �i ale locatarului pentru reducerea obliga�iilor 
legate de opera�iunile de leasing financiar. 

Situa�ia fluxurilor de trezorerie se întocme�te potrivit unuia din modelele prev�zute în 
IAS 7 „Situa�ia fluxurilor de trezorerie“, exemplificate �i de reglement�rile contabile 
armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit��ii Economice Europene �i cu Standardele 
Interna�ionale de Contabilitate, în dou� metode astfel: 

a) metoda direct� – prin care sunt prezentate clasele principale de pl��i �i 
încas�ri brute în numerar. Informa�iile pentru pl��i �i încas�ri sunt preluate din înregistr�rile 

                                                
5 Niculescu, M. (2005): Diagnostic financiar, vol. 2, Bucure�ti, Ed. Economic�, p. 185. 
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contabile sau prin ajustarea contului de profit cu modific�rile stocurilor, crean�elor �i 
datoriilor din exploatare pe parcursul perioadei. 
 

Tabelul 1.1 Situa�ia fluxurilor de numerar (metoda direct�) 
 

Fluxuri de numerar 
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare 
+ încas�ri în numerar din vânzarea de bunuri �i prestarea de servicii 
+ încas�ri în numerar provenite din redeven�e, onorarii, comisioane 
�i alte venituri 
- pl��i în numerar c�tre furnizorii de bunuri �i servicii 
- pl��i în numerar c�tre �i în numele angaja�ilor 
- pl��i în numerar sau restituiri de impozit pe profit (dac� nu pot fi 
imputate direct activit��ilor de investi�ii sau financiare) 
Fluxuri de numerar din activitatea de investi�ii 
- pl��i în numerar pentru achizi�ionarea de terenuri �i mijloace fixe, 
active necorporale �i alte active pe termen lung 
+ încas�rile în numerar din vânzarea de terenuri, cl�diri, 
echipamente, active necorporale �i alte active pe termen lung 
- pl��i în numerar pentru achizi�ia de instrumente de capital propriu 
�i de crean�� ale altor întreprinderi 
+ încas�rile în numerar din vânzarea de instrumente de capital 
propriu �i de crean�� ale altor întreprinderi 
- avansuri în numerar �i împrumuturile efectuate c�tre alte p�r�i 
+ încas�rile în numerar din rambursarea avansurilor în numerar �i 
împrumuturilor efectuate c�tre alte p�r�i 
Fluxuri de numerar din activitatea de finan�are 
+ venituri în numerar din emisiunea de ac�iuni �i alte instrumente de 
capital propriu 
- pl��ile în numerar c�tre ac�ionari pentru a achizi�iona sau 
r�scump�ra ac�iunile proprii 
+ venituri în numerar din emisiunea de obliga�iuni, credite, ipoteci �i 
alte împrumuturi 
- ramburs�rile în numerar ale unor sume împrumutate 
- pl��ile în numerar pentru opera�iuni de leasing financiar 
Fluxuri de numerar total 
Numerarul la începutul perioadei 
Numerarul la finele perioadei 

 
b) metoda indirect� – pornind de la profitul/pierderea net�, ajustat� cu tranzac�iile 

de natur� monetar�, angajamentele de plat�, elementele venituri �i cheltuieli asociate 
fluxurilor de numerar din investi�ii sau finan��ri. Fluxul net din activit��i de exploatare poate fi 
determinat prin eviden�ierea veniturilor �i cheltuielilor prezentate în contul de profit �i pierdere 
�i a modific�rilor pe parcursul perioadei a stocurilor, crean�elor, obliga�iilor din exploatare. 
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Tabelul 1.2 Situa�ia fluxurilor de numerar (metoda indirect�)6 
Fluxuri de numerar 

Fluxuri de numerar generate de activit��ile de exploatare 
Rezultatul net înaintea impozitului pe profit �i a elementelor extra-
ordinare 
Ajust�ri privind elementele nemonetare �i alte elemente nelegate 
de activit��ile de exploatare 
a. Eliminarea veniturilor �i cheltuielilor f�r� inciden�� asupra trezo-
reriei: 
+ Cheltuieli cu amortiz�rile �i provizioanele 
- Venituri din provizioane 
b. Eliminarea veniturilor �i cheltuielilor nelegate de exploatare: 
+ Cheltuieli privind dobânzile 
- Venituri din dobânzi �i dividende 
- Venituri din relu�ri de subven�ii pentru investi�ii 
Rezultatul din exploatare înaintea varia�iei necesarului de fond 
de rulment 
- Varia�ia necesarului de fond de rulment 
- Varia�ia stocurilor 
- Varia�ia conturilor clien�i �i altor crean�e din exploatare 
+ Varia�ia conturilor furnizori �i a altor datorii din exploatare 
+ Varia�ia conturilor datorii cumulate 
Încas�ri �i pl��i asociate exploat�rii 
- Pl��i privind dobânzile 
- Pl��i privind impozitul pe profit 
+ Fluxul net de numerar din activit��ile extraordinare (diferen�a 
dintre încas�ri �i pl��i din activit��ile extraordinare) 
Fluxuri generate de activit��ile de investi�ii 
+ Încas�ri în numerar din vânzarea de imobiliz�ri corporale �i active 
necorporale  
+ Încas�ri în numerar din vânzarea de instrumente de capitaluri 
proprii sau crean�� ale altor firme 
+ Încas�ri în numerar din rambursarea avansurilor �i creditelor 
acordate altor p�r�i 
+ Încas�ri din dobânzi �i dividende 
- Pl��i în numerar pentru achizi�ionarea de imobiliz�ri corporale �i 
necorporale 
- Pl��i în numerar pentru achizi�ia de instrumente de capitaluri 
proprii sau crean�� ale altor firme 
- Avansuri în numerar �i împrumuturi acordate altor p�r�i 
Fluxuri generate de activit��ile de finan�are 
+ Încas�ri în numerar provenite din emisiunea de ac�iuni sau alte 
instrumente de capital propriu 
+ Încas�ri în numerar provenite din emisiunea titlurilor de crean��, a 
împrumuturilor, datoriilor neasigurate, obliga�iilor, ipotecilor �i a altor 
împrumuturi pe termen scurt sau lung 
- Pl��i în numerar efectuate c�tre proprietari pentru a 
r�scump�ra ac�iunile întreprinderii 
- Pl��i ale dividendelor c�tre ac�ionari 

                                                
6 Vâlceanu, Gh., Robu, V., Georgescu, N. (2005): Analiz� economico-financiar�, Bucure�ti, Ed. Economic�, p. 
392. 
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Fluxuri de numerar 
- Ramburs�rile în numerar ale unor sume împrumutate 
- Pl��i în numerar efectuate de locatar pentru reducerea 
obliga�iilor aferente unui contract de leasing financiar 
Efectele varia�iei ratei de schimb valutar aferente numerarului �i 
echivalentelor de numerar 
Fluxuri totale de numerar �i echivalente de numerar 
(Cre�terea descre�terea net� a numerarului �i a echivalentelor 
de numerar) 
Numerar �i echivalente de numerar la începutul perioadei 
Numerar �i echivalente de numerar la sfâr�itul perioadei 

 

Potrivit O.M.F. nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene, tabloul fluxurilor de trezorerie în �ara noastr� se prezint� astfel: 
 

SITUA�IA FLUXURILOR DE TREZORERIE 
la data de .................... 

                                                                                                                              - lei - 
Exerci�iul financiar Denumirea elementului 
Precedent Curent 

A 1 2 
Fluxuri de trezorerie din activit��i de exploatare:   
Încas�ri de la clien�i   
Pl��i c�tre furnizori �i angaja�i   
Dobânzi pl�tite   
Impozit pe profit pl�tit   
Încas�ri din asigurarea împotriva cutremurelor   
Trezorerie net� din activit��i de exploatare   
Fluxuri de trezorerie din activit��i de investi�ie:   
Achizi�ionarea de ac�iuni   
Achizi�ionarea de imobiliz�ri corporale   
Încas�ri din vânzarea de imobiliz�ri corporale   
Dobânzi încasate   
Dividende încasate   
Trezorerie net� din activit��i de investi�ie   
Fluxuri de trezorerie din activit��i de finan�are:   
Încas�ri din emisiunea de ac�iuni   
Încas�ri din împrumuturi pe termen lung    
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar   
Dividende pl�tite   
Trezorerie net� din activit��i de finan�are   
   
Cre�terea net� a trezoreriei �i echivalentelor de 
trezorerie 

  

Trezorerie �i echivalente de trezorerie la începutul 
perioadei 

  

Trezorerie �i echivalente de trezorerie la finele 
perioadei 

  

 

Datorit� structurii �i metodologiei de întocmire, tabloul fluxurilor de trezorerie permite 
utilizatorilor situa�iilor financiare urm�toarele:7  

� s� evalueze capacitatea întreprinderii de a degaja lichidit��i, în special din activi-
tatea de exploatare; 

� s� determine necesit��ile de lichidit��i; 
� s� prevad� scaden�ele �i riscul încas�rilor viitoare; 

                                                
7 Sp�taru, L. (2004): Analiza economico-financiar�, Bucure�ti, Ed. Economic�, p. 484. 
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� s� compare rezultatele întreprinderii, prin eliminarea efectelor utiliz�rii diferitelor 
metode contabile. 

Limitele tabloului fluxurilor de trezorerie sunt legate de definirea �i rolul trezoreriei, 
con�inutul func�iei de exploatare �i modul de calcul al fluxurilor asociate acesteia, evaluarea 
performan�elor prin intermediul fluxurilor de trezorerie, precum �i insuficien�a acestuia de a 
aprecia �i previziona evolu�ia pozi�iei financiare pe termen lung a unei întreprinderi. 
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Sub presiunea amplificat� a procesului de globalizare, afacerile cunosc în acest început 
de mileniu profunde muta�ii structurale, generând modific�ri substan�iale în concep�ia �i 
practica managerial� a firmelor implicate pe pie�ele interna�ionale. Tr�s�turile distinctive �i 
efectele acestui proces asupra perspectivelor interna�ionale reprezint� o imens� provocare 
pentru cei ce concep �i conduc opera�iunile de afaceri, obligându-i s�-�i sporeasc� 
capacitatea de anticipare �i receptare a schimb�rilor �i de adaptare la acestea. Din aceast� 
perspectiv�, practicarea unui management axat pe anticiparea schimb�rilor impune, cu 
prioritate, modificarea mentalit��ii �i comportamentelor celor implica�i în acest domeniu. 

Într-o optic� strategic� �i în condi�iile în care firmele ac�ioneaz� într-un mediu tot mai 
imprevizibil, utilizarea tehnologiilor intelectual-creative, de prognoz�, de cercetare a pie�ei, 
de consultan�� �i a celor informatice va reclama cre�terea  general� a nivelului de cultur� 
organiza�ional�, cu manifest�ri �i consecin�e asupra dezvolt�rii reale �i competitive pe 
pia�a interna�ional�.  
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Tr�s�turile distinctive, implica�iile �i efectele procesului de globalizare a economiei 

mondiale asupra afacerilor sunt puse mai bine în eviden�� atunci când sunt examinate din 
perspectiva istoric� a devenirii lor. Unii cercet�tori consider� c� fenomenul globaliz�rii, 
manifestat dup� cel de-al r�zboi mondial, poate fi apreciat, din multe puncte de vedere, ca 
o reluare a tendin�ei observate înc� de acum un secol în economia mondial�. Acest punct 
de vedere a fost exprimat în 1996 de Paul Bairoch �i Richard Kozul Wright1, iar apoi reluat 
�i nuan�at de al�i economi�ti, între care prof. Michael Bordo de la Serviciul de Studii cu 
privire la economia mondial� al Departamentului pentru Cercet�ri al F.M.I.2 Într-o 
asemenea viziune, globalizarea, în�eleas� �i redus� la integrarea interna�ional� tot mai 
accentuat� atât a pie�elor de bunuri �i servicii, cât �i a celor de capital, este prezentat� ca 
un fenomen ciclic. Ea ar fi ap�rut la sfâr�itul secolului al XIX-lea �i a luat amploare pân� la 
declan�area primului r�zboi mondial, intrând apoi într-o faz� de depresiune de-a lungul a 
peste dou� decenii, pentru ca, dup� cel de-al doilea r�zboi mondial, s� cunoasc� o 
intensificare deosebit�, cu prec�dere, în ultimele dou� decenii ale secolului al XX-lea. 
Analizând în detaliu aceste opinii, se poate constata c� autorii respectivi reduc tendin�a 
complex� de globalizare la interna�ionalizarea celor dou� feluri principale de pie�e �i las� 
în afara ei fenomene majore, precum: schimb�rile tehnologice revolu�ionare rapide, 
dezvoltarea economiei mondiale transfrontaliere, expansiunea corpora�iilor transna�ionale, 
cre�terea considerabil� a investi�iilor directe în str�in�tate �.a.  De asemenea, se omite 
tocmai contextul istoric al fenomenului de interna�ionalizare economic�, ajuns la stadiul de 
globalizare numai în anumite condi�ii economice �i politice. 
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Globalizarea s-a manifestat treptat ca o tendin�� dominant� a dezvolt�rii economiei mon-

diale contemporane, ca urmare a ac�iunilor, atât a factorilor tradi�ionali, cât �i ai celor 
transfrontalieri. În concret, m�surile de liberalizare a comer�ului interna�ional �i a accesului 
capitalului str�in, înso�ite de revolu�ia de informa�ii �i comunica�ii, au accelerat, în special, din 
deceniul al �aptelea al secolului al XX-lea, tendin�ele de globalizare a economiei mondiale. 
Astfel, în perioada celei de-a doua jum�t��i a secolului al XX-lea comer�ul interna�ional a 
crescut de peste 14 ori (ca volum fizic), în timp ce produc�ia mondial� a sporit cu mai pu�in de 
6 ori. Aceast� tendin�� de cre�tere mai rapid� a comer�ului exterior în compara�ie cu produc�ia 
mondial� este reflectat� �i în prezent de toate statisticile interna�ionale. Rezultatul matematic 
al tendin�elor de mai sus const� în cre�terea cotei de export sau import, respectiv, a 
coeficientului de dependen��, care se calculeaz� dup� formula: 

 
( )

1000
totalPNB

serviciisimarfurideImportExport ×+  

 
Coeficientul cel mai redus de dependen�� îl au ��rile mari, puternic dezvoltate (SUA, 

Japonia), precum �i ��rile mici, subdezvoltate (Pakistan, Bangladesh). În schimb, ��rile 
mici �i mijlocii dezvoltate au un coeficient de dependen�� foarte ridicat: Olanda (122 %) �i 
                                                           
1 Bairoch, P., Wright, R.K. (1996): Globalization Myths: Some Historical Reflection on Integration, and Frowth 
in the World Economy, UNCTAD, Discussion Paper no, 113, March, p. 5. 
2 Bordo, M., Kraynyák, K., Globalization in Historical Perspective, World Economic Outlook. Globalization 
Opportunities and Challenges, Maz 1997, IMF, Washington, p. 112 – 116. 
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Cehia (129 %). Pentru celelalte ��ri, coeficientul de dependen�� variaz� în raport de 
resursele naturale exportabile sau pozi�ia geografic�. 

Tabelul 1.  
Coeficientul de dependen�� al unor state pe pia�a mondial� 

 

��ri  PNB 
total 
mld. 
USD 

PNB. 
loc. 
USD 

Cota 
de 

export  
(%) 

Cota de 
import 

(%) 

Coeficient 
de depen-
den�� (%) 

SUA 7921 29340 11,6 13,8 25,4 
Germania  2123 25850 28,9 27,5 56,6 
Fran�a  1466 24940 26,4 23,8 50,2 
Anglia  1263 21400 28,9 30,7 59,6 
Olanda 389 24760 63,4 58,6 122,0 
Cehia  52 5040 64,2 65,6 129,8 
România 32 1390 61,3 44,6 75,9 
Japonia 4081 32380 11,2 9,9 21,1 
India  421 430 9,9 13,1 23,0 
Indonezia 139 680 40,0 38,6 78,6 
Pakistan  63 480 15,6 18,4 34,0 
Bangladesh 44 350 9,2 17,9 27,1 
Brazilia  758 4570 7,6 10,4 18,0 
Mexic 381 3970 33,8 36,9 70,7 
Egipt  79 1290 16,5 24,6 41,1 
Ghana 7 390 24,3 39,6 53,9 
Tanzania 7 210 16,2 30,8 47,0 

 
Situa�ia ��rilor al c�ror coeficient de dependen�� dep��e�te 100% fa�� de PNB se 

explic� prin faptul c� practic� pe scar� larg� opera�iuni de switch �i lohn, importul pentru 
reexporturi, importul pentru prelucrarea sau asamblarea sumar� a produselor importate, 
astfel încât valoarea exporturilor din aceea�i resurs� este mai mare. În asemenea situa�ii se 
afl� ��ri precum: Singapore, Hong Kong, Panama, Grecia, Thailanda �.a. Datorit� reducerii 
barierelor tarifare �i netarifare �i diminu�rii în continuare a costului transportului, se a�teapt� 
ca schimburile comerciale s� sporeasc� de la 30% din PIB-ul mondial, cât sunt în prezent, 
la aproape 50% în anul 2020, ceea ce va stimula cre�terea economic� în întreaga lume.  

Sub presiunea for�elor de natur� economic�, tehnologic� �i politic�, procesul 
interna�ionaliz�rii intr� într-o nou� etap�, cea a emergen�ei unei economii globale, 
întemeiat� pe un sistem de interdependen�e transna�ionale în comer�, produc�ie �i în 
domeniul financiar. Aceast� etap� creeaz� condi�ii pentru o dezvoltare �i diversificare de 
mare amploare a componentelor �i fluxurilor afacerilor economice interna�ionale, generând 
în prezent probleme cu caracter global, al c�ror management dep��e�te frontierele 
na�ionale �i necesit� o larg� cooperare în cadrul rela�iilor interna�ionale.  

„Noua economie mondial�“ (sintagma folosit� de F. Teulon3) se caracterizeaz� 
printr-o nou� baz� tehnologic�, prin extinderea �i intensificarea rela�iilor de afaceri, 
modificarea raporturilor de for�� în plan economico-politic �i o nou� modalitate de definire 
a rela�iei dintre na�ional �i interna�ional. 

 
 

                                                           
3 Teulon, F. (1993): La Nouvelle économie mondiale, Paris, Presses Universitaires de France. 
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Procesele de globalizare sunt procese obiective, inevitabile. Impactul acestora 

asupra afacerilor genereaz� frecvente conflicte �i probleme, deseori dificil de solu�ionat. 
Rezolvarea acestora necesit� o abordare prudent� a presiunilor pe care globalizarea 
pie�ei �i a concuren�ei o exercit� asupra structurii organizatorice, personalului �i culturii 
manageriale a firmei interna�ionale. 

Conceperea unor m�suri capabile s� permit� men�inerea unui echilibru corect între 
presiunile pentru globalizare �i cele pentru concentrarea pe pie�ele locale reprezint� 
aspectul de fond al problematicii cu care se confrunt� în prezent companiile care, evident, 
nu se pot rupe de realit��ile interna�ionale �i de cerin�ele progresului na�ional. Din aceast� 
perspectiv�, în managementul afacerilor interna�ionale aplicarea principiului „a gândi 
global dar a ac�iona local“ trebuie s� reprezinte sursa performan�elor acestui domeniu, 
supus permanent unor muta�ii imprevizibile, în cadrul c�rora regulile jocului se schimb� 
rapid �i semnificativ. 
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Misiunea unei organiza�ii reprezint� ra�iunea de a fi �i de a crea valoare pentru 

societate, determinând evolu�ia organiza�iei în sensul transform�rii viziunii în realitate. În 
timp ce viziunea exprim� o stare ideal�, posibil�, misiunea exprim� o evolu�ie programabil�, 
bazat� pe fapte �i date concrete despre aceast� stare, puternic ancorat� în realitatea 
economic�, politic� �i social� a firmei.  

R. Lynch1 apreciaz� c� „misiunea sintetizeaz� în linii mari direc�iile pe care organiza�ia 
ar trebui s� le urmeze în viitor, men�ionând pe scurt valorile �i ra�ionamentele care stau la 
baza acestora“. Putem spune c� misiunea unei organiza�ii ne ofer� o imagine de ansamblu 
asupra ceea ce este organiza�ia respectiv� �i ce vrea ea s� fac� pentru societate. Totodat�, 
misiunea permite s� se în�eleag� care este motivul existen�ei întreprinderii, permi�ând 
identificarea principalelor produse �i servicii, a tehnologiilor utilizate, a grupurilor �int� de 
clien�i �i necesit��ile acestora, a gamei de servicii �i produse pe care întreprinderea le ofer� 
sau inten�ioneaz� s� le produc� etc. 

Derivat� din viziunea întreprinderii, misiunea firmei este, în fapt, un produs al interac�iunii 
intereselor stakeholderilor interni �i externi firmei, a�a cum rezult� din figura nr. 1. 

                                                           
1 R. Lynch (2002): Strategia corporativ�, Chi�in�u, Ed. Arc, pag. 487. 
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Figura 1. Interac�iunea dintre stakeholder-ii interni �i externi  
în procesul elabor�rii misiunii firmei 

 

A�a cum rezult� din figura de mai sus, misiunea trebuie s� asigure armonizarea 
intereselor divergente uneori ale tuturor stakeholder-ilor �i s� determine implicarea lor 
efectiv� �i eficient� în activitatea firmei. Ignorarea unei categorii de stakeholderi poate 
atrage consecin�e nefavorabile asupra organiza�iei prin pierderea unor angaja�i valoro�i, 
retragerea capitalului sau sprijinului unor ac�ionari etc., toate acestea determinând o 
prejudiciere a imaginii �i a situa�iei economice a firmei.  

Totodat�, formularea cu claritate �i realism a misiunii organiza�iei constituie moda-
litatea cea mai sigur� de a ob�ine sprijinul �i implicarea în ac�iunile firmei a diferitelor 
categorii de stakeholderi ai firmei. Astfel, studii efectuate în Statele Unite ale Americii în 
rândul celor mai performante firme din diverse domenii de activitate demonstreaz� faptul 
c� rezultatele deosebite ob�inute de acestea se datoreaz�, în mare parte, unei misiuni 
clare �i realiste care determin� cooperarea tuturor grupurilor de interese. 

Acelea�i studii arat� c� o formulare corect� a misiunii organiza�iei �i o mediatizare 
corespunz�toare a acesteia în rândul tuturor angaja�ilor contribuie la consolidarea mediului 
intern al întreprinderii prin înt�rirea climatului organiza�ional, stabilirea unei modalit��i 
unice de alocare a resurselor, identificarea de c�tre fiecare salariat a direc�iei de evolu�ie a 
întreprinderii, defalcarea rezultatelor întregii organiza�ii pe unit��i strategice de afaceri, 
divizii, departamente, compartimente �i chiar posturi. 

Totodat�, formularea misiunii reprezint� punctul de pornire al demersului strategic 
permi�ând stabilirea obiectivelor �i a strategiei globale a organiza�iei �i defalcarea lor pentru 
fiecare afacere, func�iune, departament în parte, a�a cum rezult� din figura nr. 2. 

Definirea misiunii unei organiza�ii este un proces complex, de lung� durat�, care 
are ca punct de pornire viziunea strategic� a fondatorilor ajustat� în func�ie de condi�iile 
mediului extern �i intern al întreprinderii, interesele stakeholderi-lor, cultura organiza�ional� 
a firmei, profilul psihologic �i stilul de conducere adoptat de echipa managerial�, etica în 
afaceri a companiei.  

Din aspectele prezentate anterior, putem concluziona faptul c� misiunea unei 
companii apare ca rezultat al interac�iunii factorilor mediului intern �i extern �i urm�re�te 
delimitarea organiza�iei de ceilal�i concuren�i ai s�i, pe baza unor elemente specifice, cum 
ar fi: consumatorii �i nevoile pe care firma le satisface, pia�a pe care î�i desf��oar� 
activitatea, principalele categorii de produse �i servicii pe care întreprinderea le ofer�, 
tehnologiile utilizate, preocuparea pentru imaginea sa, salaria�ii s�i, elementele 
fundamentale ale culturii organiza�ionale, principalele obiective strategice ale firmei. 
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Nivelul I 
Organiza�ie  
(corpora�ie) 
 
 
 
 
Nivelul II 
Afaceri  
 
 
 
Nivelul III 
Domenii func�ionale 
 
 
 
Nivelul IV 
Departamente 
 
 
 
Nivelul V 
Locuri de munc� 
 
 

 
Figura nr. 2. Misiunea, obiectivele �i strategiile firmei2 

 
Schematic, elementele componente care definesc imaginea unei companii pot fi 

reprezentate ca în figura nr. 3: 

 
Figura nr. 3. Componentele misiunii organiza�iei3 

                                                           
2Iftimescu A., Nica P., Prodan A. (2004): Management, Volumul I, Edi�ia a II-a, Ia�i, Editura Sedcom Libris, 
pag. 55. 
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Un rol deosebit în cadrul demersului strategic îl de�ine procesul de formulare �i 
comunicare a misiunii organiza�iei. Se apreciaz� c� o bun� formulare a misiunii unei organiza�ii 
trebuie s� con�in� trei elemente importante: o exprimare general� a viziunii; indicarea valorilor 
fundamentale pe care le asum� managementul de vârf al organiza�iei �i articularea obiectivelor 
fundamentale sau strategice ale organiza�iei. 

Misiunea unei firme trebuie s� r�spund� unor cerin�e �i anume, s� fie: realist�, trebuind 
s� reflecte cu corectitudine pozi�ia firmei �i a produselor sale; specific�, proprie firmei, care s� nu 
cuprind� informa�ii cu caracter general sau contradictoriu, bazat� pe competen�ele 
caracteristice ale firmei �i motivant� atât pentru angaja�ii firmei, cât �i pentru publicul larg, 
sco�ând în eviden�� importan�a produselor oferite sau a serviciilor prestate pentru ceilal�i oameni. 

Caracterul sc�zut al motiva�iei, cât �i formularea unei misiuni prea ambi�ioase, care nu �ine 
cont de poten�ialul actual al întreprinderii �i de condi�iile mediului extern determin� neimplicarea 
angaja�ilor, ac�ionarilor în realizarea obiectivelor, pierderea credibilit��ii planului strategic, �i, 
implicit, a echipei manageriale, conducând pe termen lung, la declinul organiza�iei, care nu este 
capabil� s� se ridice la nivelul misiunii asumate.  

Comunicarea misiunii unei companii se realizeaz�, în principal, prin intermediul 
„Declara�iei de Misiune“, care reprezint� un document cu un puternic caracter formal, public, pus 
la dispozi�ia tuturor persoanelor cu care firma rela�ioneaz� �i în care sunt expuse elementele care 
definesc misiunea organiza�iei. În cadrul acestui document, misiunea trebuie s� fie definit� 
explicit, astfel încât s� poat� fi în�eleas� de cei din jur, larg cunoscut� �i recunoscut�, atât în 
interiorul, cât �i în exteriorul întreprinderii. Totodat�, formularea misiunii nu trebuie s� fie plat�, iar 
exprimarea trebuie s� fie simpl�, concis�, expus� cu claritate, utilizându-se chiar repeti�ia acelor 
aspecte care se doresc a fi memorate. Declara�ia de misiune trebuie s� prezinte evolu�ia viitoare 
a firmei �i motivele care stau la baza acestei op�iuni strategice. 

Pentru a se asigura o cât mai bun� comunicare a misiunii, aceasta trebuie: s� cristalizeze 
punctele de vedere ale top-managerilor despre direc�ionarea firmei pe termen lung, s� specifice 
ajutorul pe care administra�ia firmei îl va acorda managerilor de nivel mediu pentru ca ace�tia s� 
îndeplineasc� obiectivele propuse, s� comunice scopul organiza�ional �i faptul c� salaria�ii au 
capacitatea de a provoca o schimbare în munca lor �i s� arate cum se preg�te�te organiza�ia 
pentru orientarea ei viitoare. 

Formularea �i comunicarea misiunii are un impact deosebit de însemnat asupra 
imaginii companiei �i a rela�iilor pe care aceasta le stabile�te cu diferi�i parteneri externi sau 
interni. Astfel, în�elegerea �i acceptarea misiunii companiei de c�tre angaja�ii, ac�ionarii, partenerii 
de afaceri ai s�i atrage câ�tigarea încrederii �i a sprijinului, stând la baza ac�iunilor viitoare ale 
acestora, a�a cum rezult� din figura nr. 4 . 

 
 
     

  
 

Alegerea              Filosofie         Valori                                     Nume                     Imagine        A investi 
activit��ilor 

 
Etic�                    Conceptul     Cultur�                                  Sloganuri                 Identitate         A cump�ra 

                   în  sine 
 
Nivelul În�elegere Declara�ii           Declara�ii     Legitimitate     A se alia 
de angajare interne            publice 

 
Figura nr. 4. Comunicarea misiunii întreprinderii4 

                                                                                                                                                                                                 
3 T. Zorle�ean �.a. (1996): Management organiza�ional, Ed. Holding Reporter, Bucure�ti, pag. 332, citat în 
Dumitrescu M. (2002): Strategii �i management strategic, Bucure�ti, Ed. Economic�, Bucure�ti, pag. 105. 
4 M. Nane� (2000): Managementul strategic al întreprinderii �i provoc�rile tranzac�iei, Bucure�ti, Editura All Beck, 
pag. 59. 

Orient�ri 
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O mare aten�ie se acord� mijloacelor �i modalit��ilor de comunicare a misiunii care 
trebuie s� fie adaptate fiec�rei categorii de public în parte �i s� pun� accent pe aspectele 
care prezint� interes pentru ace�tia. În Tabelul nr. 1 sunt prezentate principalele mijloace 
utilizate pentru comunicarea misiunii firmei. 

 

Tabelul nr. 1 
Principalele mijloace de comunicare a misiunii organiza�iei 

Categoria de 
public 

Mijlocul de comunicare Efectul urm�rit 
 

Impactul asupra 
receptorilor 

Declara�ii publice, 
oficiale: 
- Declara�ii de misiune 
- Rapoarte anuale 
- Înregistrarea în diverse 
baze de date 

Asigurarea legitimit��ii 
�i credibilit��ii firmei 

Determinarea 
interesului pentru a 
investi/ coopera/ 
colabora 

 

Numele firmei Impunerea  
imaginii firmei 

Stimularea interesului 
pentru a investi/ 
coopera/ colabora 

 
 
 

Publicul  
exterior firmei 

Sloganuri publicitare Confirmarea identit��ii 
�i imaginii firmei 

Stimularea interesului 
fa�� de produsele firmei 
�i a deciziei de 
cump�rare 

Declara�ii interne  
cu ocazia: 
- Adun�rii Generale a 
Ac�ionarilor,  
- �edin�e, reuniuni de 
lucru,  
- în publica�iile interne ale 
firmei; 

Clarificare  
sensului misiunii 

Cre�terea gradului de 
implicare a salaria�ilor 
firmei la îndeplinirea 
misiunii 

Sistemul de valori 
c�ruia i se subordoneaz� 
activitatea firmei 

Clarificarea  
filosofiei organiza�iei 

Orientarea propriei 
activit��i în func�ie de 
valorile enun�ate 

 
 
 

Publicul  
interior firmei 

Cultura organiza�iei În�elegerea reperelor 
morale proprii firmei 

Valorificarea �i punerea 
în practic� a principiilor 
culturii organiza�iei 

 
Misiunea nu se define�te pentru totdeauna, ci ea trebuie reevaluat� periodic pentru 

a corespunde situa�iei curente, iar dac� condi�iile de mediu se modific�, misiunea se 
schimb� �i ea, fiind redefinit� conform noilor oportunit��i. Schimbarea misiunii poate 
implica anumite riscuri. Astfel, impactul care îl poate avea asupra firmei, imaginii �i 
credibilit��ii sale poate fi favorabil sau nefavorabil. De aceea, noua misiune se redefine�te 
dup� ce toate elementele implicate sunt analizate �i puse în balan��. Ulterior, misiunea 
redefinit� trebuie comunicat� în interiorul �i exteriorul întreprinderii. 

�inând cont de aspectele prezentate anterior, putem afirma faptul c� definirea clar�, 
concis� �i corect� a misiunii unei organiza�ii constituie premisa succesului acesteia în 
afaceri, realizând orientarea strategic� �i contribuind, în mod decisiv, la crearea imaginii 
companiei. 
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În teoria �i practica modern�, se contureaz� diverse concep�ii privind organizarea �i 

conducerea contabilit��ii de gestiune la nivel de unitate patrimonial�. 
În leg�tur� cu existen�a celor dou� fluxuri de informa�ii contabile, respectiv, informa�iile 

publice care sunt produsul contabilit��ii financiare �i informa�iile confiden�iale, care sunt 
emana�ia contabilit��ii de gestiune, în practica contabil�, s-au conturat dou� concep�ii1 de 
organizare a contabilit��ii. 

Un prim model îl reprezint� contabilitatea de tip „monist“ sau integrat�, cu un 
singur circuit de informa�ii, în cadrul c�reia informa�iile interne, de detaliu, care privesc 
circuitul intern al valorilor patrimoniale (informa�iile confiden�iale) sunt organic legate de 
informa�iile cu caracter interpatrimonial (publice). Practic, contabilitatea financiar� înglo-
beaz� contabilitatea de gestiune, ale c�rei func�ii pot fi realizate, într-o prim� variant�, 
integral în cadrul contabilit��ii financiare, ca nucleu al acesteia, sau ca o prelungire a 
contabilit��ii generale, într-o a doua variant�. 

Organizarea contabilit��ii de gestiune, ca nucleu al contabilit��ii financiare se 
caracterizeaz� prin absen�a clasei „conturilor de gestiune“ (clasa 9) �i deschiderea în cadrul 
conturilor de venituri �i cheltuieli de exploatare, a unor conturi analitice pe locuri de cheltuieli 
(centre de analiz�), realizându-se contabilitatea cu un singur circuit de informa�ii2. 

Organizarea contabilit��ii de gestiune, în cea de-a doua variant�, ca o prelungire a 
contabilit��ii generale, presupune combinarea sistemului „conturilor de gestiune“, prin 
realizarea de coresponden�e directe între acestea �i conturile de venituri �i cheltuieli din 
contabilitatea financiar�, dup� urm�toarele reguli: 

- înregistr�rile în conturile de gestiune succed celor din contabilitatea general� �i se 
supun acelora�i procedee de tratare; 

- conturile de venituri �i cheltuieli de exploatare din contabilitatea general�, se închid 
practic, prin intermediul conturilor de rezultate sau de regrupare a cheltuielilor pe centre de 
analiz�, din clasa conturilor de gestiune; 

- nu se mai folosesc conturile din grupa 90 „Decont�ri interne“, cu func�iuni de 
reflectare, respectiv de preluare a veniturilor �i cheltuielilor din contabilitatea financiar�. 

Func�ie de structura �i num�rul conturilor de gestiune, precum �i a modului de 
detaliere a elementelor costurilor, în contextul prezent�rii contabilit��ii de gestiune ca o 
prelungire a contabilit��ii financiare, aceasta se poate prezenta, la rândul ei, în mai multe 
variante3, care se rezum�, în principal, la: 

- înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de exploatare, financiare �i extraordinare, 
atât pe elemente primare, dup� natura lor economic�, cât �i pe articole de calcula�ie; 
separarea veniturilor de exploatare de restul veniturilor �i stabilirea profitului din exploatare 
distinct de profitul din alte activit��i; 

- înregistrarea în contabilitate a costului pe elemente primare, grupate în „costuri 
materiale“ �i „costuri salariale“; 

- înregistrarea �i calcularea costurilor numai pe articole de calcula�ie. 
Metoda organiz�rii contabilit��ii de gestiune, într-un singur circuit de informa�ii, prin 

combinarea conturilor de gestiune în cadrul contabilit��ii financiare, prezint� dezavantajul 
sold�rii conturilor de venituri �i cheltuieli de exploatare din contabilitatea general� prin 
intermediul conturilor de gestiune, ceea ce face dificil� întocmirea contului de profit �i 
pierdere în contabilitatea financiar�. 

                                                           
1 Budugan D. (2002): Contabilitate �i control de gestiune, Edi�ia a II-a, Ia�i, Editura Sedcom Libris, p. 19. 
2 Negri�iu M. (1997): Contabilitate financiar� �i de gestiune intern� a cheltuielilor, veniturilor �i rezultatelor în 
comer�-turism, Bucure�ti, Editura Didactic� �i Pedagogic�, p. 100. 
3 Epuran M. �i colab. (1999): Contabilitate �i control de gestiune, Bucure�ti, Editura Economic�,  p. 112. 
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Organizarea contabilit��ii, în concep�ia separ�rii informa�iei confiden�iale de 

informa�ia public�, a generat dualismul în contabilitate4, concept ce se bazeaz� pe 
organizarea contabilit��ii pe dou� paliere intercorelate: contabilitatea financiar� �i 
contabilitatea de gestiune. Acest concept presupune prelucrarea distinct� a cheltuielilor �i 
veniturilor de c�tre cele dou� contabilit��i prin fluxuri (circuite) de informa�ii separate, fiecare 
dintre ele urm�rind realizarea obiectivelor sale specifice, respectiv, întocmirea situa�iilor 
financiare la finele perioadei contabile, de c�tre contabilitatea financiar� �i calcularea 
costurilor de produc�ie, stabilirea rezultatelor �i a rentabilit��ii activit��ilor derulate, urm�rirea 
�i controlul rezultatelor, de c�tre contabilitatea de gestiune. 

Conturile utilizate de contabilitatea de gestiune sunt complet separate de cele ale 
contabilit��ii financiare. 

În contabilitatea financiar�, cheltuielile �i veniturile se înregistreaz� în conturile din clasele 
6 �i 7, grupate pe feluri de cheltuieli �i venituri dup� natura lor economic�, pe cele trei paliere: 
exploatare, financiare �i extraordinare, care se închid prin contul 121 „Profit �i pierdere“.  

Contabilitatea de gestiune organizat� în circuit distinct, utilizeaz� conturi specifice,  
grupate separat de sistemul conturilor contabilit��ii financiare, în clasa 9 „Conturi de 
gestiune“, prin intermediul c�rora se realizeaz� urm�toarele obiective: 

- preluarea cheltuielilor din contabilitatea financiar� în vederea colect�rii �i repartiz�rii 
acestora pe destina�ii; 

- calculul costurilor în func�ie de particularit��ile tehnico-productive ale activit��ii 
desf��urate �i nevoile de informare ale factorilor decizionali; 

- preluarea din contabilitatea financiar� a veniturilor în vederea decont�rii costurilor 
aferente �i stabilirii rezultatelor analitice; 

- realizarea controlului de gestiune pe baza abaterilor de la costurile prestabilite (în 
cazul utiliz�rii costurilor standard); 

- controlul bugetar intern asupra cheltuielilor �i veniturilor bugetare. 
Contabilitatea de gestiune folose�te, printre altele, la stabilirea tendin�elor unitare a 

fenomenelor �i proceselor economice, la fundamentarea programelor �i elaborarea 
previziunilor privind cheltuielile �i veniturile ce se vor realiza5. 

De altfel, a�a cum conchide Michel Capron, contabilitatea de gestiune este un 
instrument cu care se înarmeaz� conducerea întreprinderii pentru a-�i satisface nevoile de 
informare �i pentru a-�i orienta deciziile �i care, spre deosebire de contabilitatea financiar�, 
nu este supus� unor conven�ii comune tuturor întreprinderilor, iar informa�iile furnizate de 
acesta nu au menirea de a fi publice. 

Potrivit normelor contabile române�ti6, contabilitatea de gestiune se organizeaz� la 
nivelul fiec�rei unit��i patrimoniale în func�ie de specificul �i nevoile proprii de informare, 
acestea având posibilitatea utiliz�rii fie a unui sistem de conturi specifice, fie a dezvolt�rii 
conturilor din contabilitatea financiar� sau organizarea calcula�iei costurilor cu ajutorul 
eviden�ei tehnic-operative. 

Folosirea conturilor, precum �i simbolizarea acestora se efectueaz� astfel încât 
sistemul de stocare �i de accesare a informa�iilor ob�inute s� fie flexibil �i s� permit� o gam� 
larg� de op�iuni. Lista conturilor de gestiune poate fi adaptat� în func�ie de scopurile 
urm�rite, respectiv: eviden�ierea fluxului costurilor, determinarea costurilor aferente 
stocurilor, determinarea veniturilor �i a rezultatelor în func�ie de activitatea care le gene-
reaz�, efectuarea de previziuni etc. 

                                                           
4 Feleag� N., Iona�cu I. (1993): Contabilitate financiar�, vol. I, Bucure�ti, Editura Economic�, p. 13. 
5 Capron M. (1994): Contabilitatea în perspectiv�, Bucure�ti, Editura Humanitas, p. 57. 
6 Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat� în temeiul art. IV din Ordonan�a Guvernului nr. 70/2004 pentru 
modificarea �i completarea Legii contabilit��ii nr. 82/1991, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 773 din 24 august 2004, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 420/2004, publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004, dându-se textelor o nou� numerotare. 
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Deoarece în cadrul contabilit��ii de gestiune se urm�re�te doar determinarea prin 
conturi a costurilor produc�iei, cheltuielile care sunt preluate spre retratare din contabilitatea 
financiar� se refer� numai la cheltuielile de exploatare �i la o parte din cheltuielile financiare, 
precum �i  amortiz�rile �i provizioanele7. 

Procedeele �i tehnicile utilizate în contabilitatea de gestiune se stabilesc în func�ie de 
caracteristicile calitative ale informa�iilor cerute de utilizatori, precum �i de particularit��ile 
activit��ii desf��urate8. 

Schema retrat�rii cheltuielilor �i veniturilor de exploatare în cadrul contabilit��ii de 
gestiune se prezint� ca în fig. nr. 1. 
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7 D. Budugan, op. cit., p. 222. 
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OBIECTIVELE 
CONTABILIT��II DE 

GESTIUNE ÎN 
COMER�UL CU 

RIDICATA 

I. Colectarea �i reparti-
zarea pe centre de res-
ponsabilitate a cheltu-
ielilor din contabilitatea 
financiar� 

II. Calcula�ia costurilor 
pe activit��i comerciale 

III. Colectarea venitu-
rilor din contabilitatea 
financiar� �i conectarea 
costurilor aferente 

IV. Stabilirea rezulta-
telor pe centre de res-
ponsabilitate 

V. Analiza rentabilit��ii 
�i controlul costurilor 

Figura nr. .1 Retratarea cheltuielilor �i veniturilor de exploatare în cadrul contabilit��ii de 
gestiune. Rezultatul din exploatare în contabilitatea financiar� �i de gestiune 
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Lichiditatea este una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunt� 

fiecare societate bancar�. De existen�a ei depind atât posibilit��ile de creare �i men�inere a 
avantajului concuren�ial, cât �i posibilit��ile onor�rii tuturor obliga�iilor scadente sau acci-
dentale care intervin. 

Pentru managerii bancari, gestionarea lichidit��ii este cu atât mai important� cu cât 
un mediu concuren�ial acerb determin� diminuarea costurilor credit�rii �i ale comisioanelor 
percepute de b�nci �i, implicit, reducerea veniturilor, venituri care, în ultim� instan��, se 
transform� pentru banc� în surs� lichid�. 

Lichiditatea reprezint� capacitatea unei societ��i bancare de a face fa�� în orice 
moment la angajamentele financiare asumate sau în extensie, posibilitatea de a 
mobiliza rapid activele disponibile, adic� de a le transforma  în bani. 

În structura sa, lichiditatea are urm�toarele componente: 
- lichiditatea primar�, reprezentat� în bani sub form� de bancnote �i moned� metalic�; 
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- lichiditatea secundar�, constituit� din activele care pot fi transformate oricând �i 
cu costuri rezonabile în bani; 

- lichiditatea ter�iar�, care pentru a fi transformat� în bani necesit� o perioad� de 
timp mai lung� �i costuri substan�iale. 

De asemenea, structura lichidit��ii, în func�ie de modul de acces la resursele 
necesare are urm�toarele componente: 

- lichiditatea stocat�, reprezentat� de numerarul din casierii, disponibilit��ile aflate 
în cont la banc� �i disponibilit��ile �i depozitele la BNR sau alte institu�ii de credit �i sumele 
în tranzit; 

- lichiditatea atras�, creditele �i depozitele ob�inute de la alte institu�ii de credit. 
Riscul de lichiditate rezult� din imposibilitatea b�ncii de a onora în orice 

moment obliga�iile de plat� pe termen scurt, existând probabilitatea înregistr�rii de 
pierderi inacceptabile sau al nerealiz�rii profiturilor estimate. 

Managementul lichidit��ii are ca scop prevenirea apari�iei crizei de lichiditate, iar prin 
monitorizarea zilnic� a acesteia, se pot observa elementele generatoare ale crizei �i, 
totodat�, se pot declan�a m�surile de prevenire sau limitare a influen�elor factorilor negativi.  

Fiecare manager bancar trebuie s� priveasc� riscul de lichiditate ca expresia îns��i a 
probabilit��ii pierderii capacit��ii de finan�are a opera�iilor curente. În acest sens, este 
necesar asigurarea unui optim între o lichiditate sc�zut� �i una excedentar�.  

Un nivel de lichiditate necorespunz�tor poate duce, în cazul unei diminu�ri nepre-
v�zute a numerarului, la diminuarea surselor de creditare, necesitatea atragerii unor 
resurse suplimentare cu costuri mari, cu efecte negative în profitabilitatea b�ncii �i 
determinând, în ultim� instan��, insolvabilitatea acesteia. 

Pe de alt� parte, o lichiditate excesiv� duce la costuri mari cu dobânzile de pl�tit, 
dobânzi care nu pot fi acoperite din veniturile ob�inute în urma plas�rii resurselor atrase �i, 
în consecin��, la performan�e financiare nesatisf�c�toare. 

Dac� se reu�e�te men�inerea unei lichidit��i adecvate pia�a va percepe situa�ia 
financiar� a b�ncii ca fiind foarte bun� cu consecin�e benefice pe pia�a concuren�ial�. 
Dac� imaginea b�ncii se deterioreaz�, atunci banca va trebui s� fac� fa�� unei cereri 
ridicate de lichiditate. În aceste condi�ii, banca va putea atrage fonduri de pe pia��, dar la 
costuri foarte mari, înr�ut��indu-se astfel �i mai mult situa�ia veniturilor. 

Din cele prezentate mai sus, rezult� c� una dintre cele mai importante sarcini ale 
managementului unei b�nci este de a estima �i de a acoperi, în mod corect, nevoile de 
lichiditate bancar�. 

În practica bancar�, lichiditatea este influen�at� atât de factori obiectivi cât �i 
subiectivi. Astfel, rareori cererea de lichiditate este egal� cu oferta de lichiditate la un 
anumit moment în timp. Banca se afl� în permanen�� în deficit sau exces de lichiditate. 
Totodat�, managerii trebuie s� se realizeze un echilibru între lichiditate �i profitabilitate. Cu 
cât vor fi mai mari fondurile men�inute pentru a satisface necesarul de lichiditate, cu atât 
va fi mai sc�zut� profitabilitatea b�ncii.  

Principalii factori care determin� apari�ia riscului de lichiditate sunt: situa�ia economiei 
reale, indisciplina financiar� a agen�ilor economici, dependen�a de evolu�ia pie�elor 
financiare, cererea solvabil� redus�, necorelarea scaden�elor la depozite �i credite, factori 
politici �i fiscali. 

„Asigurarea lichidit��ii este o problem� de conjunctur� iar riscul lipsei de lichidit��i odat� 
ap�rut, poate fi rezolvat operativ, solicitând îns� b�ncii un efort de costuri, uneori ridicate“.1 

În acest sens, cerin�ele pruden�iale reglementate prin norme bancare au ca principal 
obiectiv limitarea riscurilor de lichiditate, în special, al riscului de contrapartid�. Elementele 
de administrare a riscului de lichiditate, în sensul Normelor B�ncii Na�ionale a României 
nr. 17/2003 privind controlul intern �i administrarea riscurilor semnificative includ: 

                                                
1 Basno, C., Dardac, N. (2002): Management bancar, Bucure�ti, Editura Economic�, p. 218. 
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- Strategia în domeniul administr�rii lichidit��ii – care trebuie s� includ� �i o 
component� privind administrarea zilnic� a lichidit��ii. 

- Politicile de administrare a lichidit��ii – se refer� la: 
o componenta activelor prin prisma lichidit��ii �i capacit��ii de a fi tranzac-
�ionate pe pia��; 
o componenta pasivelor �i a elementelor în afara bilan�ului; 
o modul de administrare a lichidit��ii pe principalele valute; 

- Proceduri de evaluare �i monitorizare a pozi�iei lichidit��ii – stabilite pe baza 
analizei fluxurilor de numerar viitoare, distribuite pe benzi de scaden��. În aceast� cate-
gorie, se includ: 

o indicatori de lichiditate, pentru care se stabilesc limite; 
o perioada, în raport cu care se stabile�te pozi�ia lichidit��ii �i frecven�a de 
determinare a acesteia; 
o scenariile în baza c�rora se determin� pozi�ia lichidit��ii; 
o modalit��i de revizuire periodic� a scenariilor utilizate. 

- Planuri alternative �i proceduri de remediere – care presupun: 
o existenta unor fluxuri de informa�ii oportune �i continue pentru luarea de 

decizii rapide; 
o m�suri pentru modificarea evolu�iei elementelor de activ �i de pasiv; 
o orientarea c�tre pie�e alternative; 
o facilit��i de credit neutilizate. 

- Strategiile manageriale în domeniul administr�rii lichidit��ii cuprind, de 
regul�, o structur� de luare a deciziilor, un model de abordare a opera�iunilor de 
finan�are �i ob�inere a lichidit��ii, un set de limite pentru expunerea la riscul de 
lichiditate �i un ansamblu de proceduri pentru planificarea lichidit��ii dup� scenarii 
alternative, inclusiv, în situa�ii de criz�. 
Cea mai utilizat� metod� de evaluare a riscului de lichiditate const� în 

previzionarea fluxurilor de numerar pe benzi de scaden�� pe o perioad� de previziune. 
Prin urmare, în cadrul managementului riscului de lichiditate trebuie acordat� o 

aten�ie deosebit� urm�toarelor elemente: 
- cunoa�terea structurii maturit��ii fondurilor atrase ce asigur� un nivel superior 

al calit��ii prognozelor privind fluxurile nete de fonduri; 
- volatilitatea fondurilor atrase care este dependent� de structura clien�ilor, de 

cunoa�terea particularit��ilor comportamentale a acestora ce poate constitui un atu al 
managementului lichidit��ii; 

- diversificarea surselor de fonduri �i a maturit��ii acestora care conduce atât 
la evitarea dependen�ei de anumi�i clien�i, cât �i la diminuarea riscului de pierderi de 
resurse importante în termen foarte scurt; 

În practica bancar�, asigurarea acestui echilibru se poate realiza prin: 
a) Anticiparea evolu�iei zilnice a încas�rilor �i pl��ilor efectuate de banc� �i prin 

aceasta a soldului final. 
b) Acoperirea deficitelor de resurse prin atragerea de noi fonduri sau transformarea 

rapid� în lichidit��i a activelor imobilizate �i care nu sunt absolut necesare desf��ur�rii 
opera�iunilor b�ncii.  

Managementul unei b�nci, prin intermediul contabilit��ii poate m�sura riscul de 
lichiditate, utilizând un sistem de indicatori.  

Contabilitatea, ca principal instrument managerial, ofer� prin intermediul sistemului 
de înregistrare prin conturi informa�iile necesare stabilirii necesarului de lichidit��i atât din 
punct de vedere al necesarului de pl��i, cât �i al constituirii resurselor. 

Zilnic, prin intermediul conturilor de disponibilit��i ale ter�ilor, se realizeaz� eviden�a 
surselor externe atrase. Totalitatea surselor atrase care pun în eviden�� modul de 
acoperire a necesarului de lichiditate sunt reflectate în soldurile finale zilnice ale 
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urm�toarelor conturi: 112 „Împrumuturi de refinan�are de la Banca Na�ional� a României“, 
122 „Conturi de corespondent ale b�ncilor (loro)“, 132 „Depozite ale b�ncilor“, 142 
„Împrumuturi primite de la b�nci“, 232 „Împrumuturi primite de la clientela financiar�“, 253 
„Conturi de depozite atrase“, 251 „Conturi curente (solduri creditoare)“, 254 „Certificate de 
depozit, carnete �i librete de economii“, 902 „Angajamente primite de la alte b�nci“, 904 
„Angajamente primite de la clientela financiar� �i institu�iile administra�iei publice“. 

Pentru fiecare dintre sursele atrase pe tipuri �i pentru fiecare ter�, contabilitatea este 
organizat� pe conturi analitice în func�ie de scaden�a calendaristic� a fiec�rei surse atrase.  

Fiecare surs� atras� are o scaden�� calendaristic�, de unde rezult� c� zilnic banca 
trebuie s� ramburseze o parte din sursele atrase. Eviden�a obliga�iilor de plat� pentru 
fiecare zi se realizeaz� prin intermediul benzilor de scaden�� care cuprind sumele ce 
trebuie achitate, grupate dup� data calendaristic�, pe tipuri de obliga�ii �i clien�i. 

În acela�i mod sunt structurate �i sursele plasate în disponibilit��i, credite sau 
angajamente de finan�are, sume eviden�iate în urm�toarele conturi: 111 „Cont curent la 
Banca Na�ional� a României“, 121 „Conturi de corespondent la b�nci (nostro)“, 131 
„Depozite la b�nci“, 141 „Credite acordate b�ncilor“, 181 „Crean�e restante“, 182 „Crean�e 
îndoielnice“, 201 „Crean�e comerciale“, 202 „Credite de trezorerie“, 203 „Credite pentru 
export“, 204 „Credite pentru echipament“, 205 „Credite pentru bunuri imobiliare“, 206 „Alte 
credite acordate clientelei“, 231 „Credite acordate clientelei financiare“, 901 „Angajamente 
în favoarea altor b�nci“ �i 903 „Angajamente în favoarea clientelei“.  

Managementul modern al lichidit��ii se bazeaz�, în primul rând, pe informa�iile 
furnizate de programe informatice specializate care determin� componen�a soldurilor 
bilan�iere pentru sursele atrase �i scaden�a acestora, obliga�iile de finan�are �i garantare 
asumate, scaden�a acestora �i, nu în ultimul rând, volatilitatea acestora ca probabilitate a 
nerealiz�rii lor. 

Un prim indicator utilizat se refer� la gradul de realizare a echilibrului pozi�iilor 
bilan�iere pe fiecare band� de scaden��. Acest indicator, calculat ca un raport între 
sursele atrase �i cele plasate, reflect� o situa�ie optim� dac� nivelul s�u este cuprins 1 �i 
1,1. Când limita minim� este subunitar�, societatea bancar� se afl� în deficit de lichiditate 
�i poate intra oricând în incapacitate de plat� (dac� pentru angajamentele de finan�are nu 
exist� surse certe atrase), iar dac� nivelul indicatorului este peste 1,1, se impune luarea 
de m�suri pentru cre�terea plasamentelor, în scopul evit�rii imobiliz�rii resurselor 
purt�toare de dobânzi de plat� �i deci duce la înregistrarea de pierderi. 

Practic, analiza indicatorului presupune identificarea intr�rilor �i ie�irilor de numerar 
pe fiecare band� de scaden��, cu scopul anticip�rii modific�rilor care pot apar� �i luarea 
deciziilor ce se impun. 

În urma prelucr�rii informa�iilor contabile, managerii pot determina �i nivelul 
indicatorului de lichiditate. Acesta poate fi definit ca raport între lichiditatea efectiv� �i 
lichiditatea necesar� pe fiecare band� de scaden�� �i pe total. 

Lichiditatea efectiva se determin� prin însumarea pe fiecare band� de scaden�� a 
activelor bilan�iere �i a angajamentelor primite eviden�iate în afara bilan�ului. 

Lichiditatea necesar� se determin� prin însumarea pe fiecare band� de scaden�� a 
obliga�iilor bilan�iere �i a angajamentelor date eviden�iate în afara bilan�ului. 

La CC&SLC BANK S.A., situa�ia indicatorului de lichiditate se prezint� ca în tabelul nr. 1. 
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                                                                                                         Tabelul nr. 1.  

Explica�ii S/P  
<= 1 luna 

1 lun� 
< S/P<=  

3 luni 

3 luni  
< S/P <= 

6 luni 

6 luni 
< S/P <= 
12 luni 

S/P  
> 12 luni 

Total 

Surse 6.985 7.147 8.471 6.542 6.147 35.292 
Plasamente 6.852 7.851 8.456 6.412 5.471 35.042 
Indicator de echilibru 1,02 0,91 0,99 1,02 1,12 1,01 
Lichiditatea efectiv� 133 - 704 15 130 676 250 
Lichiditatea necesar� 6.852 7.851 8.456 6.412 5.471 35.042 
Indicator de lichiditate (%) 1,94 - 8,97 0,01 2,02 12,47 0,71 

 
Dup� cum rezult� din analiza datelor prezentate, se constat� c� banca înregistreaz� 

o varia�ie a indicatorului pe benzi de lichiditate de la -8,97% pentru intervalul 1-3 luni la 
12,47% la o perioad� peste 12 luni. 

În urma previziunilor fluxurilor de numerar, se determin� indicatorul de lichiditate pe 
benzi de scaden�� �i pe total, ca �i riscul de lichiditate fa�� de o singur� persoan�. 

Riscul mare de lichiditate fa�� de o singur� persoan� exist� atunci când obliga�iile de 
plat� fa�� de persoana respectiv� reprezint�, cel pu�in 10% din valoarea obliga�iilor 
bilan�iere, altele decât împrumuturile, �i a angajamentelor de finan�are date de banc� 
eviden�iate în afara bilan�ului. 

Un alt indicator specific urm�rit cu ajutorul informa�iilor furnizate prin conturi este cel care 
prive�te volatilitatea pasivelor. Acest indicator urm�re�te volumul disponibilit��ilor �i depozitelor 
la vedere, depozitelor la termen �i colaterale �i probabilitatea lichid�rii lor la scaden��.  

Managerii b�ncii trebuie s� ia în calcul c� din datele statistice rezult� o medie a 
acestui indicator în sistemul bancar de aproximativ 6 % �i deci la planificarea surselor 
posibile disponibile se ia în calcul cel mult 94 % din volumul acestora. 

Un alt indicator deosebit de important în analiza riscului de lichiditate determinat tot 
cu ajutorul datelor din contabilitate îl reprezint� plasamentele vulnerabile. 

Plasamentele vulnerabile pot fi definite ca sursele plasate de c�tre o banc� a c�ror 
recuperare este incert�, datorit� unor factori obiectivi sau subiectivi. De remarcat este 
faptul ca nu se pot lua în considerare toate garan�iile constituite la aceste plasamente, 
datorit� modului diferit de transformare a lor în lichidit��i.  

Plasamentele vulnerabile, eviden�iate în contabilitate  în conturile de credite restante, 
îndoielnice �i cele scoase în afara bilan�ului, trebuie puse în contrapartid� cu sursele 
atrase. În urma acestei opera�iuni, rezult� un procent al c�rui nivel trebuie comparat cu 
nivelul stabilit ca acceptabil.  

Din practica bancar�, rezult� c� pentru fiecare component� a indicatorului plasa-
mentelor vulnerabile nivelul acceptabil este: 

- raportul dintre credite restante �i îndoielnice �i total credite la valoare brut� mai 
mic de 2 %, 

- raportul dintre creditele restante �i îndoielnice �i surse atrase la valoare brut� mai 
mic de 2,5 %, 

- raportul dintre creditele neperformante �i dobânzile aferente scoase în afara 
bilan�ului în total portofoliu de credite mai mic decât 1,5 %. 

În practica managerial� bancar�, gestionarea unei crize de lichiditate trebuie s� se 
bazeze, în principal, pe urm�toarele reguli: 

- identificarea cauzelor care au generat-o; 
- constituirea unor comisii cu atribu�ii precise �i putere de decizie sporit�; 
- încercarea de înl�turare rapid� a focarelor de criz�, în cazul în care este realizabil 

acest lucru; 
- asigurarea unei lichidit��i consistente �i ob�inerea unei cantit��i importante de 

numerar; 
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- preg�tirea planurilor de ac�iune post-criz�. 
Aceste principii pot conduce la realizarea planurilor de ac�iune ce pot fi utilizate  în 

cadrul crizelor de lichiditate.  
Planurile de ac�iune trebuie întocmite la nivelul fiec�rei unit��i operative a societ��ilor 

bancare �i trebuie s� cuprind�, în principal, urm�toarele: 
- analiza fluxurilor financiare �i a st�rii mediului în care î�i desf��oar� activitatea 

societatea bancar� �i previzionarea începutului crizei; 
- constituirea echipelor de gestiune a crizei ce vor acoperi întreaga zona geografic� 

în care î�i desf��oar� activitatea banca; 
- atribuirea sarcinilor �i acordarea competentelor decizionale în cadrul unui interval 

de timp delimitat; 
- previzionarea necesarului de numerar pe o anumit� perioad� �i aplicarea 

planurilor de asigurare �i ob�inere a acestuia; 
- asigurarea unui flux informa�ional sporit atât pe orizontala în cadrul structurii 

organizatorice a b�ncii, cât �i pe vertical�, între unit��ile teritoriale ale societ��ilor bancare; 
- canalizarea tuturor resurselor umane, materiale, financiare disponibile  în vederea 

asigur�rii condi�iilor de deservire a tuturor solicit�rilor clien�ilor; 
- asigurarea unor rezerve suplimentare (speciali�ti, echipamente) pentru înl�turarea 

eventualelor suprasolicit�ri informa�ionale ale re�elei informatice; 
- utilizarea urm�toarelor surse de asigurare a lichidit��ii necesare; 

� numerarul din casierii; 
� sumele din conturile curente ale b�ncii, inclusiv cel din rezerva minim� obli-
gatorie; 
� retragerea depozitelor interbancare neajunse la scaden��; 
� utilizarea pârghiilor bancare, în scopul determin�rii clien�ilor sa opteze pentru 
men�inerea în cadrul sistemului a disponibilit��ilor la vedere �i la termen; 

- monitorizarea permanent� a lichidit��ii imediate; 
- dup� dep��irea crizei se va efectua evaluarea final� a fluxurilor financiare efec-

tuate în perioada crizei. 
Multitudinea �i varietatea informa�iilor, formalizarea lor într-un perimetru al mi�c�rilor 

de valori �i importan�a valorific�rii informa�iilor din contabilitatea unei societ��i bancare în 
managementul riscului de lichiditate sunt elemente pe baza c�rora se poate concluziona 
c� importan�a contabilit��ii în managementul b�ncii este strategic� �i nu poate fi înlocuit� 
cu nici o alt� surs� de informa�ii pentru decizii opera�ionale eficiente. 
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Particularit��ile pe care le prezint� organizarea contabilit��ii de gestiune în întreprinderile 
având ca specific al activit��ii, comercializarea en-gros a m�rfurilor, sunt fundamentate pe 
caracterul nenormat al acesteia, fapt ce d� posibilitatea întreprinderilor s�-�i stabileasc� un 
sistem al conturilor de gestiune de sine st�t�tor, potrivit specificului �i nevoilor proprii de 
informare. 

De altfel, în abordarea aspectelor specifice fiec�rei întreprinderi, trebuie plecat de la faptul 
c� informa�ia contabilit��ii de gestiune „reprezint� o component� a sistemului informa�ional al 
întreprinderii, prin care se realizeaz� autonom contabilitatea analitic� a exploat�rii, respectiv a 
cheltuielilor �i a rezultatelor prin prisma purt�torilor de valoare �i a subdiviziunilor organizatorice 
– centre de responsabilitate, precum �i controlul bugetar intern, în scopul furniz�rii informa�iilor 
confiden�iale necesare fundament�rii deciziilor privind gestionarea unit��ii patrimoniale“1. 

                                                
1 P�tru� V. (1999): Tentativ� de delimitare conceptual� a contabilit��ii de gestiune, în Revista „Finan�e, 
Credit, Contabilitate“, nr. 11-12/ 
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Având în vedere cele ar�tate, putem concluziona c� organizarea contabilit��ii de gestiune 
este condi�ionat� de: 

- specificul activit��ii de aprovizionare �i desfacere a m�rfurilor; 
- structura organizatoric� a întreprinderilor de comer� cu ridicata; 
- conceptul de cost utilizat în stabilirea rezultatelor �i performan�elor centrelor de 

responsabilitate; 
- sistemul de indicatori economici �i financiari de analiz� �i control ai rentabilit��ii. 
 
�� ��������	
�����������������������������������������������	��
���

�
Potrivit nomenclatorului activit��ilor economice, utilizat în ��rile Uniunii Europene (NACE) 

întreprinderile cu activitate de comercializare a m�rfurilor în regim en-gros, sunt considerate: 
„unit��i angajate în exclusivitate sau în principal în revânzarea m�rfurilor în nume propriu, 
detaili�tilor sau altor grosi�ti, produc�torilor �i altor utilizatori, în vederea unor prelucr�ri 
ulterioare, condi�ion�rii, ambal�rii, dezasambl�rii. În general, rolul grosistului implic�, pe de o 
parte depozitarea m�rfurilor �i pe de alt� parte, titlul de proprietate sau dreptul de a dispune de 
m�rfurile respective“2. 

Aceast� defini�ie acoper� în general, rolul tradi�ional al comer�ului en-gros, de apro-
vizionare, depozitare �i desfacere a m�rfurilor c�tre diver�ii beneficiari (nu consumatori). În 
practic�, îns�, existen�a grosi�tilor se justific� prin serviciile pe care ace�tia le fac pentru 
clientela lor �i riscurile asumate: 

- achizi�ionarea fizic� a m�rfurilor în scopul stoc�rii cu anticipa�ie, pentru satisfacerea  
nevoilor  operative ale clien�ilor, ceea ce face ca grosi�tii s� fie prefera�i produc�torilor (prin 
apropierea de beneficiari, sortimenta�ie diversificat� �i operativitate); 

- în scopul acoperirii costurilor de aprovizionare �i stocare, grosi�tii percep la livrare o cot� 
de adaos rezonabil�, inferioar� cheltuielilor pe care le-ar face beneficiarii dac� s-ar aproviziona 
direct de la produc�tori; 

- finan�area stocurilor achizi�ionate în care sens, grosi�tii investesc fondurile proprii, 
precum �i un volum substan�ial de fonduri împrumutate (credite bancare); 

- creditarea de cele mai multe ori a clientelei, prin vânzarea pe credit comercial; 
- risc asumat din momentul aprovizion�rii �i stoc�rii m�rfurilor de a r�mâne cu un anumit 

fond de marf� nevândut (înregistrarea unor deterior�ri, degrad�ri din diverse motive 
neimputabile personalului, schimbarea structurii sortimentale solicitate de pia�� etc.). 

Din cele enun�ate, se poate observa complexitatea activit��ii desf��urate de aceste 
întreprinderi �i totodat� putem constata c� aceste unit��i nu au activit��i de produc�ie care s� 
necesite colectarea �i repartizarea cheltuielilor în scopul determin�rii costului pe produs, ceea 
ce face ca obiectul contabilit��ii de gestiune s� fie centrat pe determinarea costului activit��ii 
comerciale pe centre de responsabilitate, potrivit nevoilor de informare a factorilor decizionali 
privind rezultatele ob�inute �i determinarea factorilor de influen��. 

Principalele categorii de cheltuieli ce privesc activitatea de comer� se refer� în principal la: 
-  cheltuieli de depozitare �i p�strare; 
-  cheltuieli salariale; 
- cheltuieli de desfacere a m�rfurilor (ambalare, sortare, lotizare, debitare, înc�rcare etc.). 
- cheltuieli privind activit��ile auxiliare (activitatea proprie de transport, ateliere de 

între�inere �i repara�ie a mijloacelor de transport, inclusiv a utilajelor de ridicare �i transport 
intern, atelier de între�inere �i repara�ii generale); 

- cheltuieli generale de administra�ie (activitatea managerial�, activitatea financiar-
contabil�, prelucrare a informa�iilor, paz�, pompieri etc.). 
 
                                                
2 NACE – Nomenclatorul de Activit��i Economice din Comunitatea European�, aprobat prin Regulamentul 
Consiliului CEE nr. 3037/9 octombrie 1990. 
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�
Structura organizatoric� a unei întreprinderi de comer� cu ridicata cuprinde, la fel ca la 

orice alt� unitate patrimonial� cu activitate lucrativ� generatoare de profit, o structur� de 
exploatare (de produc�ie sau opera�ional�) �i o structur� managerial� (func�ional�). 

Structura de exploatare în cazul întreprinderilor comerciale cu ridicata prive�te  activit��ile 
desf��urate în subdiviziunile opera�ionale, organizate ca gestiuni, specializate în aprovizionarea 
�i desfacerea anumitor grupe de produse. Gestiunile la rândul lor, sunt grupate în func�ie de 
anumite criterii tehnico-economice, în structuri organizatorice numite depozite. Tot în cadrul 
structurii de exploatare, mai pot fi incluse �i activit��ile auxiliare, al c�ror obiect de activitate 
const� în executarea de lucr�ri sau prest�ri de servicii în vederea desf��ur�rii normale a 
activit��ilor principale de exploatare (aprovizionarea �i desfacerea m�rfurilor) �i activit��ilor 
generale de administra�ie, cum ar fi: 

- activitatea de transport auto cu mijloacele proprii; 
- activitatea de transport pe CF (calea ferat�) uzinal�; 
- activitatea de mecanizare a lucr�rilor de înc�rcare-desc�rcare, stivuire etc. (macarale, 

motostivuitoare, poduri rulante, bascule etc.); 
- atelier mecanic de între�inere �i repara�ii auto �i utilaje; 

- activitatea de între�inere �i repara�ie a utilajelor supuse regimului de verificare 
metrologic� (cântare, bascule, poduri rulante); 

- atelier de între�inere �i repara�ii generale; 
- centrala termic� �i electric�, dac� este cazul. 

Structura func�ional� se refer� la acele compartimente de activitate în care se realizeaz� 
func�iile generale ale unei întreprinderi lucrative, respectiv: func�ia de conducere, comercial�, 
financiar-contabil�, de finan�are, marketing, administrativ� etc. 

Atât activit��ile ce se desf��oar� în cadrul structurilor opera�ionale (exploatare), cât �i în 
cele func�ionale, sunt generatoare de cheltuieli, care toate la un loc alc�tuiesc costul complet al 
activit��ii comerciale. În vederea localiz�rii �i urm�ririi reducerii cheltuielilor ocazionate de 
verigile opera�ional-func�ionale, propunem organizarea acestora în centre de 
responsabilitate (de analiz�) care, func�ie de contribu�ia direct� la ob�inerea cifrei de afaceri �i 
a profitului se pot diviza în centre de profit în care se realizeaz� cifre de afaceri �i rezultate 
financiare, �i centre de costuri, atunci când cheltuielilor ocazionate de aceste structuri nu li se 
pot asocia venituri. 

Gruparea activit��ilor pe centre de responsabilitate, divizate în centre de profit �i centre de 
costuri, la nivelul unei întreprinderi comerciale cu ridicata, se prezint� astfel: 

- centre de profit: 
• gestiuni – specializate în comercializarea unor grupe de m�rfuri cu 

caracteristici sau destina�ie de consum identic�, grupate în structuri organizatorice la 
nivel de depozit; 

• activitatea de transport – care efectueaz� atât transporturi pentru 
activitatea principal� (aprovizionare de m�rfuri), precum �i transporturi tarifabile c�tre 
ter�i. 

- centre de costuri: 
� pe structura activit��ilor auxiliare: 

- atelier de între�inere �i repara�ie a mijloacelor de transport auto �i utilaje de 
mecanizare a lucr�rilor; 

- atelier de între�inere �i repara�ii generale; 
- atelier de mecanizare a lucr�rilor de manipulare a m�rfurilor (înc�rcare, 

desc�rcare, stivuire etc.); 
- centrala termic�. 



�
��
��
��
�

�
��
��
��
�

�
��
��
��
�

�
��
��
��
� �
���
�

��
���
��
���
��
���
�� �� �� �� 	
��	�� 	��	��
�� ��

Mihai DEJU 

 

54 

� pe structura activit��ilor generale de administra�iei: 
- activitatea de conducere (comercial, financiar-contabil); 
- activitatea de prelucrare a informa�iilor în cadrul oficiului de calcul; 
- activitatea administrativ� (cur��enie, paz�, pompieri, centrala telefonic�). 

Modelul de structurare pe centre de responsabilitate a activit��ilor unei întreprinderi de 
comer� cu ridicata se prezint� ca în fig. nr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 1. Model de structurare pe centre de responsabilitate  
a activit��ilor unei întreprinderi de comer� cu ridicata 
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Contabilitatea de gestiune colecteaz� cheltuielile din contabilitatea financiar� astfel 
încât s� fie posibil� determinarea atât a costului activit��ii comerciale, cât �i a costului 
complet comercial pe centre de profit, în urm�toarea structur�: 
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- costul de achizi�ie al m�rfurilor; 
- cheltuieli directe; 
- cheltuieli indirecte; 
- cheltuieli privind dobânzile bancarex 

-------------------------------------------------------------- 
TOTAL COSTUL ACTIVIT��II COMERCIALE 
- cheltuieli generale de administra�iexx 

           - cheltuieli de desfacerexx 
-------------------------------------------------------------- 

COST COMPLET SAU COMERCIAL 
 
Prezentarea în paralel a rezultatului, calculat în func�ie de costul activit��ii comerciale �i 

costul complet sau comercial, în condi�iile unui pre� de vânzare determinat, arat� astfel: 
 
Not�:  
* Profitul este determinat func�ie de venitul realizat exprimat în pre�uri de livrare, iar cheltuielile 

au fost colectate la nivel de cost al activit��ii comerciale. 
Cheltuielile generale de administra�ie �i de desfacere sunt considerate costuri ale perioadei �i 

influen�eaz� rezultatul pe total activitate de exploatare �i nu pe centre de profit.  
** În varianta a doua, profitul este determinat func�ie de costul complet sau comercial (care 

include �i cota de cheltuieli generale de administra�ie �i desfacere repartizat� fiec�rui centru de 
profit) �i venitul exprimat în pre�uri de livrare. 
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�

Între indicatorii utiliza�i pentru determinarea �i analiza rentabilit��ii în comer�ul cu 
ridicata putem enumera: 

- marja brut� (adaosul comercial); 
- costul activit��ii comerciale pe centre de profit; 
- costul activit��ii comerciale pe centre de costuri; 
- costul complet comercial pe centre de profit; 
- rezultatul pe centre de profit; 
- ratele rentabilit��ii aferente resurselor consumate. 
În procesul de colectare �i repartizare a cheltuielilor pe centre de profit, a�a cum au 

fost propuse în lucrarea noastr�, trebuie s� se aib� în vedere ob�inerea acestor indicatori 
necesari pentru stabilirea �i controlul rentabilit��ii centrelor respective de profit. 
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x Ca o tr�s�tur� specific� comer�ului, consider�m relevant� includerea cheltuielilor cu dobânzile aferente 
credit�rii activelor circulante (stocurilor) în cadrul costului activit��ii.xx  În condi�iile în care determinarea 
rezultatelor pe centre de profit se face în func�ie de costul activit��ii comerciale, cheltuielile generale de 
administra�ie �i cheltuielile de desfacere sunt considerate cheltuieli ale perioadei. 

cheltuieli de 
circula�ie 
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Managementul modern este dependent de informa�ie, considerat� un invariant cu 

func�ii specifice: informativ� – aduc�toare de în�tiin��ri; comand� – produc�toare de 
ac�iune; organizatoric� – punere într-o anumit� ordine; recuren�� – asigurând 
autoreglarea antihazard, conservarea împotriva influen�elor aleatoare care au 
repercusiuni puternice asupra procesului decizional �i opera�ional.  

Evidenta nevoie de informa�ie are numeroase explica�ii, printre care se enumer�:1 
- necesitatea unei interac�iuni depline a firmei cu mediul s�u; 
- necesitatea unei leg�turi mai strânse cu clien�ii; 
- necesitatea de a r�mâne competitiv în mediul actual de afaceri; 
- manifestarea capacit��ii de creare �i gestionare a cunoa�terii. 
În ceea ce prive�te procesul decizional, este cunoscut faptul c� cel mai frecvent 

întâlnite decizii sunt cele interdependente, adic� cele în care sunt implicate mai multe 
din func�iile întreprinderii, precum marketing, produc�ie, financiar-contabil, personal, 
func�ii care nu opereaz� independent una de cealalt�. Rolul deciden�ilor este acela de 
a coordona toate aceste func�ii, astfel încât efectele deciziilor s� fie în concordan�� cu 

                                            
1 Dumitriu, F. (2001): Sistemul informa�ional contabil în întreprinderea modern�, Ia�i, Editura Junimea, p. 55. 
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obiectivele stabilite la nivelul firmei. 
O problem� abordat� din ce în ce mai mult de speciali�ti prive�te rolul contabilit��ii în 

sprijinirea procesului decizional. Având în vedere faptul c� întregul proces decizional poate fi 
dirijat pe mai multe stadii, cum ar fi: definirea obiectivelor, determinarea �i evaluarea 
alternativelor �i adoptarea deciziei, apare urm�toarea întrebare: cum sunt utilizate informa�iilor 
oferite de contabilitate în fiecare din aceste stadii �i care dintre informa�iile contabilit��ii au cea 
mai mare relevan�� în selectarea solu�iei optime. Evident, r�spunsurile la aceste întreb�ri vor 
varia în func�ie de situa�iile concrete ivite �i de specificul activit��ilor pentru care se vor efectua 
analizele. 

În sfera inform�rii economice, aria informa�iilor contabilit��ii este foarte extins�. Ele apar ca 
informa�ii specifice, particulare, rezultate din interpretarea �i prelucrarea prin intermediul logicii 
contabile a mi�c�rilor de valori provocate de activit��ile creatoare �i se prezint�, în special, sub 
forma unor date cifrice în expresie valoric�. Ele se caracterizeaz� prin aceea c� sunt precise, 
complete �i continue, comparate �i corelate, analitice �i sintetice. 

Datorit� însu�irilor cantitative �i calitative, informa�ia contabil� optimizeaz� procesul 
decizional la nivelul unit��ilor economice, devenind principalul element regulator al sistemului 
global. 

Contabilitatea managerial�, se ocup�, în primul rând, cu strângerea datelor – din surse 
interne sau externe – analiza, procesarea, interpretarea �i comunicarea informa�iilor rezultate 
pentru utilizarea lor în cadrul organiza�iilor pentru ca managementul s� poat� planifica, lua 
decizii �i controla mai bine opera�iile. Pentru îndeplinirea acestor sarcini, se vor utiliza atât date 
din sistemul contabilit��ii financiare, cât �i date furnizate de contabilitatea de gestiune. 

Contabilitatea managerial� va folosi pe lâng� tehnicile contabile �i tehnici adecvate de 
statistic� – cercetare opera�ional�, va lua în calcul implica�iile elementului uman în toate 
activit��ile, va pune accent pe ra�ionamentul economic, toate acestea având drept scop 
producerea de informa�ii relevante pentru management. 

Plecând de la cele prezentate anterior, am putea aprecia principalele aspecte care 
definesc rolul contabilit��ii manageriale în procesul decizional, �i anume: 

- furnizeaz� conducerii de pe diferite nivele decizionale informa�ii necesare lu�rii 
deciziilor �i planific�rii, fie c� este vorba de formularea de planuri pentru realizarea obiectivelor 
(planificare strategic�), fie de planuri opera�ionale pe termen scurt (bugetare); 

- asist� managerii în conducerea �i controlul activit��ii, prin selectarea alternativelor de 
finan�are �i gestionarea resurselor financiare (management financiar) �i prin înregistrarea 
tranzac�iilor (contabilitate financiar� �i informa�ia costurilor); 

- motiveaz� managerii �i ceilal�i angaja�i �i impune ac�iuni corective pentru realizarea 
planurilor; 

- m�soar� performan�ele activit��ilor, managerilor �i a altor angaja�i; 
- sprijin� aprecierea pozi�iei organiza�iei fa�� de concuren�i. 
Prin metoda sa de cunoa�tere �i prin procedeele sale specifice, contabilitatea asigur� 

cantitatea necesar� de informa�ii ce permite conducerii descoperirea rezervelor interne �i 
folosirea eficient� a mijloacelor �i a for�ei de munc� în vederea cre�terii eficien�ei activit��ii. 
Stabilirea abaterilor ap�rute, controlul modului cum este gestionat patrimoniul scoate în 
eviden�� rolul activ al informa�iei contabile în cunoa�terea �i analiza multilateral� a fenomenelor 
�i proceselor economice. 

Mai întâi, organiza�ia c�ut� �i evalueaz� informa�ii în vederea fundament�rii deciziilor 
importante. Este domeniul cel mai prolific ca arie de cercetare �i cel mai consacrat, fiind legat 
ini�ial de teoria ra�ionalit��ii deciziilor. În principiu, potrivit teoriei ra�ionale, dat fiind un context 
punctual, alegerea variantei de ac�iune se face pe baza unei informa�ii complete despre 
obiectivele, alternativele fezabile �i posibilele rezultate ale acestor alternative. Problemele 
ridicate de aceast� perspectiv�, investigarea modului efectiv în care se deruleaz� procesul 
decizional în organiza�ii au dus la apari�ia �i consacrarea unor noi modele. 

Un al doilea domeniu de utilizare strategic� a informa�iei este cel legat de demersul 
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  organiza�iei de a „prinde“, de a con�tientiza sensul schimb�rilor �i direc�iile dezvolt�rii din mediul 
concuren�ial. Întreprinderea, ca sistem, este fundamental legat� de mediul în care se 
încadreaz�. Contextul politic, social, ecologic, financiar, situa�ia �i perspectivele firmelor 
competitoare sau partenere etc. influen�eaz� decisiv modul în care va evolua organiza�ia. 
Pentru a supravie�ui, întreprinderea trebuie ca în multitudinea semnalelor pe care le prime�te, 
echivoce sau fragmentate, mai mult sau mai pu�in conforme cu realitatea, s� identifice 
substan�a, fundamentul a ceea ce se petrece �i, mai important, direc�iile de evolu�ie. 

A treia ax� de utilizare a informa�iei �ine de generarea, de c�tre organiza�ii, de noi 
cuno�tin�e prin procesul de „înv��are“ organiza�ional�. Noile cuno�tin�e sunt extrem de 
importante în proiectarea unor noi produse �i servicii, ameliorarea celor existente, schimbarea 
proceselor organiza�ionale etc.  

Informa�ia de calitate ob�inut� la momentul potrivit constituie o resurs� pentru 
întreprindere. Problema actului decizional, în acest context, const� în dificultatea culegerii, 
prelucr�rii �i selec�ion�rii informa�iei utile, valoroase pentru firm�. 

Rolul contabilit��ii manageriale în sistemul informa�ional al întreprinderii se poate pune în 
eviden�� prin studierea sistemului global ce-l reprezint� întreprinderea (vezi fig. nr. 1.1.). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura nr. 1.1. Contabilitatea managerial� în sistemul global al întreprinderii 
Sursa: Einsetler, J.C., Gestion d`entreprise. La comptabilité analytique, Edition Economica, Paris, 1991, p. 7 

 
Pe de o parte, contabilitatea managerial� furnizeaz� informa�ii conducerii, direct 

sau prin intermediul tablourilor de bord �i, pe aceast� baz�, se iau decizii care vor 
modifica, favorabil sau nu, rezultatele perioadelor urm�toare. Pe de alt� parte, aceste 
rezultate sunt m�surate prin contabilitatea managerial� �i apoi sunt comunicate �i 
analizate pentru a lua decizii. Al�turi de informa�iile contabilit��ii manageriale, la 
elaborarea deciziilor particip� �i informa�iile furnizate de alte func�ii sau servicii, precum 
�i informa�ii externe (ex.: evolu�ia pre�urilor, evolu�ia parit��ii monetare etc.), reunite sau 
nu în tabloul de bord. De asemenea, deciziile elaborate trebuie s� se încadreze în 
orient�rile strategice ale întreprinderii �i s� �in� seama de al�i parametri cum sunt 
oportunit��ile fiscale, financiare sau sociale. 

Etapa de preluare a informa�iilor �i decuparea acestora din masa datelor existente 
este foarte important� deoarece de calitatea informa�iei preluate vor depinde rezultatele 
ob�inute �i, drept consecin��, deciziile ulterioare.  

Prelucrarea informa�iei are în vedere atât organizarea modurilor de prelucrare, cât 
�i alegerea potrivit� a mijloacelor de lucru. Trebuie selectate tipurile de costuri specifice 
întreprinderii �i trebuie determinate mijloacele contabile pentru a realiza aceste 
opera�iuni. 
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Toate informa�iile provenite din contabilitatea managerial� vor alimenta tabloul de 
bord general al întreprinderii sau tablourile sectoriale. F�r� faza de analiz� �i utilizare, 
contabilitatea analitic� în întreprindere este inutil�. 

În utilizarea contabilit��ii manageriale, în procesul conducerii, se disting dou� 
caracteristici esen�iale ale acesteia: 

- dinamica, întrucât contabilitatea analitic� restituie întotdeauna efectele deciziilor 
pe care informa�iile sale le-a orientat, conferindu-i rolul de autosanc�iune; 

- adaptabilitatea la mediu, deoarece dispune de posibilitatea alegerii metodelor �i 
tehnicilor specifice situa�iei concrete din întreprindere. 

Adaptabilitatea la mediu este asigurat� �i de faptul c� în domeniul contabilit��ii 
manageriale normarea �i reglementarea legislativ� este foarte larg�, întreprinderea 
având latitudinea organiz�rii �i stabilirii mijloacelor concrete de lucru. 

De�i multiple �i variate, obiectivele contabilit��ii manageriale pot fi grupate astfel: 
1. cunoa�terea costurilor întreprinderii; 
2. cunoa�terea condi�iilor de exploatare din întreprindere; 
3. furnizarea de informa�ii, din ce în ce mai pertinente, pentru evaluarea anumitor 

elemente din contabilitatea managerial�. 
Cunoa�terea costurilor întreprinderii a fost considerat�, mult timp, singurul scop al 

contabilit��ii analitice fiind, într-un fel, la originea contabilit��ii manageriale. Cunoa�terea 
costului pe produs este întotdeauna de mare actualitate având în vedere atât o motiva�ie 
comercial�, cât �i o motiva�ie a gestiunii produselor sau alte considerente2. 

Din punct de vedere comercial, primul argument pentru cunoa�terea costurilor este 
determinarea pre�ului de vânzare. În acest sens, apare ra�iunea economico-politic� ce 
vizeaz� reglarea consumului printr-o politic� adecvat� de pre�uri. Într-o economie de 
produc�ie, cu o concuren�� imperfect�, cum este economia româneasc�, a l�sa s� se 
stabileasc� pre�uri la nivel ridicat înseamn� a limita consumul în întreprinderi cu resurse 
slabe, înseamn� a limita îns��i dezvoltarea economic�. Fixarea pre�urilor trebuie s�-�i 
aib� originea în costurile produselor, furnizate de contabilitatea analitic�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura nr. 1.2. Obiectivele contabilit��ii manageriale 

 
 

                                            
2 Einsetler, J.C. (1991): Gestion d`entreprise. La comptabilité analytique, Paris, Edition Economica, p. 15. 
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  Motiva�ia comercial� a cunoa�terii costurilor pe produse este deosebit de 
actual� în perioada pe care o parcurge economia româneasc�. Cunoa�terea 
costurilor pe produse este necesar� pentru determinarea rezultatelor. Cunoa�terea 
acestora asigur� decizii pertinente cu privire la fabricarea �i comercializarea anumitor 
produse. 

Datorit� concuren�ei, pre�ul de vânzare a unui produs nu mai este legat de costul 
unit��ii fabricate �i vândute, ci de jocul cererii �i ofertei ce determin� pre�ul de pia��. 
În acest caz, pre�ul de vânzare nu rezult� dintr-o decizie intern� a întreprinderii, ci 
este o informa�iei extern�, impuse întreprinderii de pia��. 

Motiva�ia gestiunii produselor se refer�, în special, la întreprinderile care fabric� 
mai multe produse, unde cunoa�terea costurilor va fi util� în toate deciziile ce privesc 
orientarea portofoliului de produse. În acest caz, implicarea contabilit��ii analitice are 
ca obiect decizia strategic�. Decizia strategic� în direc�ia orient�rii portofoliului de 
produse se bazeaz� atât pe informa�ii furnizate de marketing, în privin�a ratei de 
cre�tere a cererii sau durata de via�� a produselor, cât pe informa�iile contabilit��ii 
analitice ce se refer� în primul rând la rentabilitatea fiec�rei game de produse. Mai 
mult, informa�iile contabilit��ii manageriale trebuie s� asigure m�surarea pertinen�ei 
deciziei strategice luate, pentru a putea controla func�ionarea procesului decizional 
strategic �i, implicit, pentru a corecta, dac� este nevoie, orient�rile alese. 

Exist� �i alte motiva�ii ale cunoa�terii costurilor pe produse cum sunt m�surarea 
valorii produselor în stoc sau furnizarea de informa�ii serviciilor de control al 
pre�urilor. 

Dezvoltarea situa�iilor concuren�iale pe plan comercial �i a tehnicilor de 
management în conducerea întreprinderilor a determinat o mai bun� cunoa�tere a 
condi�iilor interne de exploatare, condi�ii traduse în mod esen�ial, dar nu exclusiv, în 
termeni de cost. Se are în vedere atât analiza structurii costurilor pe produse, cât �i 
pe func�ii. 

În economia de pia��, aprecierea rezultatului se va face prin compararea pre�ului 
de pia�� cu costul de produc�ie. Fiecare produc�tor are interesul de a cunoa�te cât 
mai bine structura costurilor sale, pentru a determina cu exactitate sectoarele a c�ror 
activitate trebuie ameliorat�, pentru a asigura produse competitive în condi�iile 
ob�inerii unui profit. 

Cunoa�terea costurilor pe func�ii �i determinarea structurii acestora reprezint� o 
alt� manier� pentru analiza condi�iilor interne de exploatare. Dac� fiecare func�ie este 
atribuit� unui responsabil, compararea previziunilor �i realiz�rilor devine necesar� 
pentru a stabili cauzele diferen�elor favorabile sau nefavorabile. 

Cel de-al treilea obiectiv al contabilit��ii manageriale se refer� la furnizarea de 
informa�ii, din ce în ce mai pertinente, pentru evaluarea anumitor elemente din 
contabilitatea financiar�. 

Este vorba, în primul rând, de evaluarea stocurilor �i imobiliz�rilor. În domeniul 
evalu�rii stocurilor, aportul contabilit��ii manageriale este considerabil. Pentru 
imobiliz�ri contabilitatea managerial� poate fi utilizat� fie la o evaluare par�ial�, fie la 
o evaluare total�. Evaluarea par�ial� intervine când contabilitatea analitic� produce 
informa�ii asupra costurilor care, ad�ugate la pre�ul de cump�rare a imobiliz�rii, 
conduc la determinarea valorii totale. Evaluarea total� apare în cazul când 
întreprinderea realizeaz� prin produc�ie proprie imobiliz�ri. 

Ca o concluzie, se poate afirma c� informa�iile contabilit��ii ofer� siguran�� în 
elaborarea deciziilor �i în calculul previzional privind mersul activit��ii economice, au 
un rol hot�râtor în fundamentarea deciziilor pentru conducerea �tiin�ific� a activit��ilor 
economico-productive, ofer� posibilitatea stabilirii unor corela�ii multiple între 
fenomene �i permit analize multilaterale. 

Participarea informa�iilor contabilit��ii în sistemul informa�ional decizional se 
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amplific� în zilele noastre prin automatizarea calculelor de gestiune. În noile condi�ii, 
informa�iile contabile î�i l�rgesc obiectivele �i direc�iile de cunoa�tere, manifestându-
�i rolul �i importan�a în managementul modern. Ele constituie nu numai un mijloc de 
poten�are �i optimizare a proceselor de produc�ie �i a celor economice, în general, ci 
creeaz� un context realmente nou �i deschid mari perspective în stimularea 
dezvolt�rii economice. 
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Obiectivul declarat al auditului financiar const� în îmbun�t��irea utiliz�rii informa�iei 
contabile prin exprimarea unei opinii responsabile �i independente asupra fidelit��ii 
situa�iilor financiare. 

Este fundamental� disocierea în cadrul unui audit financiar între responsabilitatea 
managerului �i responsabilitatea auditorului independent.  

Managerul este responsabil pentru preg�tirea situa�iilor financiare, con�inutul 
acestor situa�ii fiind reprezentat de afirma�iile managementului despre întreprindere. În 
ceea ce prive�te pe auditor, acesta este responsabil pentru examinarea situa�iilor 
financiare produse de management �i pentru exprimarea unei opinii asupra fidelit��ii lor.  
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Necesitatea unei astfel de activit��i impus� de asigurarea concordan�ei dintre 
con�inutul �i calitatea situa�iilor financiare �i exigen�ele referen�ialului contabil este 
accentuat de: 

� Conflictul de interese dintre utilizatorii externi de informa�ii contabile 
(ac�ionarii, creditorii bancari) �i cei ce preg�tesc �i furnizeaz� aceste informa�ii 
(managerii). Se poate afirma c� interesul managerului este legat, în principal, de cota-
parte care îi revine din profit, dar, în acela�i timp, beneficiind de un acces imediat, 
complet �i gratuit la informa�iile contabile, managerii acord� o aten�ie deosebit� felului în 
care informa�iile publicate sunt percepute în exterior, pentru c� aceste informa�ii 
publicate informeaz� ter�ii despre felul în care societatea a fost gestionat�. Ac�ionarii, în 
calitatea lor de proprietari, vor s� se asigure c� managerii nu au profitat de mandatul 
încredin�at pentru a-�i însu�i o parte din bog��ia societ��ii. Ac�ionarii minoritari sunt 
interesa�i de câ�tigul imediat sub form� de dividende, în timp ce ac�ionarii majoritari sunt 
interesa�i de avantajele pe termen lung. Creditorii, în special, creditorii bancari, sunt 
interesa�i de capacitatea întreprinderilor de a produce profit, acesta reprezentând 
singura surs� de acoperire a dobânzilor �i de rambursare a împrumuturilor. În acest 
context, se acord� o aten�ie deosebit� ratelor de lichiditate �i de îndatorare. Controlul 
conflictului de interese este asigurat de serviciile auditorului extern. 

� Fundamentarea deciziilor de investi�ii, împrumut �i alte decizii necesit� 
informa�ii despre pozi�ia financiar�, performan�ele �i fluxurile de trezorerie ale unei socie-
t��i, furnizate de situa�iile financiare publicate.  

� Complexitatea crescând� pe care o cunoa�te contabilitatea determin� riscul 
apari�iei erorilor neinten�ionate �i a interpret�rilor gre�ite. Din acest motiv, utilizatorii 
externi solicit� opinia auditorului, pentru asigurarea credibilit��ii informa�iei financiar-
contabile, auditul în sine permi�ând reducerea, într-o m�sur� semnificativ�, a „riscului 
informa�iei“. 

� Accesul selectiv la înregistr�rile contabile pe baza c�rora sunt construite 
situa�iile financiare, a accentuat în practic� inegalitatea dintre categoriile de utilizatori. 
Ac�ionarii �i b�ncile au dreptul la informa�ii specifice (altele decât cele publicate), adesea 
cu titlu gratuit, în timp ce al�i utilizatori pot beneficia de astfel de informa�ii contra cost. 
Chiar �i în astfel de condi�ii, o examinare semnificativ� a informa�iilor, o evaluare a 
calit��ii situa�iilor financiare nu este cert�.  

În condi�iile în care informa�ia contabil� permite redistribuirea valorii ad�ugate, 
unele societ��i încearc� s� î�i cosmetizeze situa�iile financiare, prin utilizarea unor 
tehnici de contabilitate creativ�:  

• reglement�rile permit alegerea între diferite metode contabile (prelucr�ri alter-
native), care pot conduce la rezultate diferite, la imagini diferite ale situa�iilor financiare ; 

•  elementele patrimoniale pot necesita estim�ri sau previziuni. De exemplu, 
durata de utilitate a unui mijloc fix, în vederea calcul�rii amortiz�rii,  permite o abordare 
„pesimist� sau optimist�“ ce poate conduce la reprezent�ri diferite ale situa�iilor 
financiare. 

� Majorarea sau diminuarea cheltuielilor. Normele contabile permit o anumit� 
marj� de manevr� în m�surarea cheltuielilor care apar�in unui exerci�iu. De exemplu, 
pentru anumite active se indic� doar num�rul maxim de ani în care trebuie amortizate. O 
durat� mai mare sau mai mic� de amortizare afecteaz� m�rimea rezultatului. În mod 
similar, se pot analiza ajust�rile �i posibilitatea activ�rii anumitor cheltuieli. 

� Majorarea sau diminuarea veniturilor. În anumite cazuri, se poate manipula 
recunoa�terea veniturilor, prin aplicarea principiului pruden�ei sau a principiului conect�rii 
cheltuielilor la venituri. 

� Majorarea sau diminuarea activelor. Existen�a unei flexibilit��i, în ceea ce 
prive�te calculul amortiz�rii �i ajust�rilor creeaz� posibilitatea major�rii sau diminu�rii 
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valorii nete a activelor. De asemenea, stocurile se pot evalua prin diferite metode �i, ca 
urmare, valoarea lor poate fi diferit�, cu efecte asupra contului de profit �i pierdere. 

� Majorarea sau diminuarea fondurilor proprietarilor. Modificarea veniturilor 
�i cheltuielilor afecteaz� m�rimea rezultatului, �i în consecin��, m�rimea rezervelor. Se 
modific�, astfel, valoarea fondurilor proprietarilor �i toate ratele calculate pe baza 
acestora. 

� Reclasificarea activelor �i datoriilor. Uneori, pot exista dubii în ceea ce 
prive�te încadrarea unui element într-o categorie sau alta. Este, de exemplu, cazul 
titlurilor, care în func�ie de inten�ia întreprinderii, trebuie înscrise în activele curente sau 
activele necurente. 

� Manipularea informa�iilor prezentate în anex�. Lipsa unor informa�ii 
relevante poate afecta deciziile utilizatorilor externi. 

� Prezentarea informa�iilor. Criteriile utilizate în prezentarea informa�iilor conta-
bile pot reprezenta canale subtile pentru manifestarea creativit��ii. 

 
De�i exist� o diferen�� clar� între contabilitatea creativ� �i înc�lcarea deliberat� a 

legii, ambele fenomene apar în condi�ii de dificultate financiar� a întreprinderilor �i au la 
baz� inten�ia de a deforma �i induce în eroare. În consecin��, chiar dac� utilizarea 
contabilit��ii creative nu este ilegal�, ea indic� faptul c� managerii, afla�i sub presiune 
financiar�, caut� solu�ii f�r� a-�i mai pune problema respect�rii unor standarde etice.  

Auditorul trebuie s� dispun� de o în�elegere suficient� a sistemului contabil pentru a 
putea identifica categoriile de tranzac�ii, înregistr�rile semnificative din contabilitate, 
documentele justificative, fluxul contabil �i raportarea situa�iilor financiare – toate acestea 
având drept scop minimizarea posibilit��ilor de producere a erorilor, a lipsurilor din 
gestiune �i a fraudelor.  

Raportul de audit reprezint� instrumentul prin care se comunic� obiectivele 
audit�rii, normele/standardele aplicate, constat�rile �i concluziile misiunii. Potrivit 
Standardului de audit 700, acesta „trebuie s� con�in�, în scris, o exprimare clar� a 
opiniei asupra situa�iilor financiare considerate un tot unitar“. Chiar dac� normele legale 
nu impun utilizarea unui raport standardizat, în practic�, se reg�se�te o tendin�� spre a 
formaliza con�inutul acestui raport tocmai pentru a asigura o bun� în�elegere �i o 
identificare u�oar� a elementelor semnificative din partea utilizatorului final. 

În paragraful referitor la aria de aplicabilitate, este necesar s� se sublinieze faptul 
c� auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit �i, totodat�, procedurile 
de audit desf��urate au avut în vedere: examinarea, pe baz� de teste, a probelor ce vor 
sus�ine valorile din situa�iile financiare �i alte informa�ii pertinente; constatarea respect�rii 
principiilor contabile folosite la întocmirea situa�iilor financiare; evaluarea estim�rilor 
semnificative f�cute de managementul entit��ii; evaluarea prezent�rii generale a 
situa�iilor financiare. 

Opiniile de audit pot fi exprimate în mai multe modalit��i: 
- opinia f�r� rezerve – este exprimat� atunci când auditorul a ob�inut o 

asigurare rezonabil� (din datele analizate) asupra faptului c� toate datele semnificative, 
incluse în posturile din bilan�ul contabil �i celelalte situa�ii financiare, au fost culese �i 
sistematizate dup� o metod� acceptabil� �i permanent�, în conformitate cu normele 
legale. 

- opinia cu rezerve – formulat� atunci când auditorul a constat erori, anomalii în 
aplicarea principiilor �i standardelor contabile; a constatat incertitudini care afecteaz� 
calitatea �i con�inutul informa�iilor cuprinse în situa�iile financiare.  

În aceste situa�ii, pragul de semnifica�ie joac� un rol determinant �i în cadrul 
raportului, se detaliaz� toate aspectele semnificative care au determinat emiterea unei 
opinii cu rezerve.  
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- imposibilitatea emiterii unei opinii – ce apare în anumite situa�ii când 
obiectivul auditului nu poate fi atins deloc sau aproape deloc, deoarece probele sunt 
insuficiente �i nu pot justifica nici un fel de opinie. 

- opinie advers� (opinie contrar�) – care este formulat�, în general, când 
situa�iile financiare nu reflect� o imagine fidel� �i nu pot folosi drept baz� în adoptarea 
unor decizii. 

Normele de audit prev�d c� raportul de audit financiar îmbrac� dou� forme: 
modelul simplificat, destinat utilizatorilor externi, ce va prezenta într-o form� sintetic� �i 
clar� opinia auditorului �i modelul detaliat, destinat conducerii societ��ii �i Adun�rii 
generale a ac�ionarilor. În cadrul raportului de audit, forma detaliat�, se anexeaz�: 
bilan�ul, contul de profit �i pierdere, o descriere a regulilor �i metodelor contabile, se face 
o analiz� dinamic� a principalelor posturi din bilan� �i, totodat�, el va con�ine 
recomand�rile, sugestiile auditorilor privind îmbun�t��irea sistemului actual. 

Forma detaliat� a unui Raport de audit prezint�, în sumar, urm�toarele: 
� Aspecte referitoare la client �i activitatea acestuia: Obiectul de activitate; 

Structura organizatoric�. 
� Sistemul contabil: Prezentarea registrelor contabile; Aspecte referitoare la 

eviden�a contabil�. 
� Prezentarea sistemului informatic. 
� Politicile �i tratamentele contabile semnificative. 
� Aplicarea principiilor contabile: Principiul continuit��ii activit��ii; Principiul 

permanen�ei metodelor; Principiul pruden�ei; Principiul independen�ei exerci�iului; 
Principiul intangibilit��ii; Principiul necompens�rii; Principiul prevalen�ei economicului 
asupra juridicului; Principiul pragului de semnifica�ie. 

� Sec�iunile contabilit��ii: Capitaluri proprii; Active imobilizate; Stocuri �i crean�e 
pe termen lung; Creditori �i angajamente; Trezorerie; Cheltuieli, venituri �i rezultate; 
Impozite �i taxe; Contabilitatea sucursalelor din str�in�tate. 

� Analiza principalilor indicatori economico-financiari: indicatori de lichiditate; 
indicatori de risc; indicatori de activitate; indicatori de profitabilitate. 

O bun� în�elegere a sistemului de contabilitate utilizat îl poate determina pe auditor 
s� aprecieze în ce m�sur� acest sistem genereaz� situa�ii financiare. 

Prin urmare, în timp ce contabilitatea este procesul creativ al situa�iilor financiare, 
auditul adaug� credibilitate situa�iilor financiare. 

Sistemul contabil prezint� limite legate de existen�a unei ambiguit��i la nivelul 
conceptelor, de existen�a estim�rilor, de tratarea diferit� a acelora�i evenimente care 
poart� amprenta viziunii conducerii, aspecte care duc la reprezentarea adev�rului 
(fidelit��ii) ca o coresponden�� între realitate �i imaginea modelat�. 

Auditul serve�te, în primul rând, adev�rul, cu alte cuvinte, imaginea fidel�. 
Pilonii pe care se sprijin� auditul financiar sunt: 
• Credibilitatea. În întreaga societate, se manifest� nevoia de credibilitate a infor-

ma�iilor �i sistemelor de informa�ii. Nesiguran�a sau informa�ia lipsit� de credibilitate 
afecteaz� deciziile utilizatorilor �i utilitatea informa�iilor contabile. Rolul contabilit��ii �i al 
auditului devine astfel acela de diminuare a asimetriei informa�iilor. 

• Profesionalismul auditorilor. Pentru a furniza utilizatorilor serviciile specifice, 
auditorii financiari trebuie s� fac� dovada capacit��ii lor de a lucra cu profesionalism. 

• Calitatea serviciilor. Presupune asigurarea c� toate serviciile ob�inute sunt efec-
tuate la cel mai înalt standard de performan��. 

• Încrederea. Utilizatorii auditului trebuie s� poat� avea încrederea c� informa�ia 
este produs� în conformitate cu anumite standarde calitative. 

Conservarea acestor piloni exprim� capacitatea auditului de a restabilii, între 
pragmatismul lumii afacerilor �i realismul imaginii fidele, adev�rul contabil. 
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În esen��, rolul auditorului financiar, este acela de a spori încrederea utilizatorului în 
informa�ia contabil�, de a aduce un plus de siguran�� faptului c� informa�ia contabil� a 
fost prelucrat� �i prezentat� în conformitate cu standardele �i principiile contabile 
general acceptate. 

Utilizatorii interni �i externi consider� raportul auditorului drept asigurare �i garan�ie 
a credibilit��ii �i veridicit��ii informa�iilor financiare necesare în fundamentarea deciziilor 
de management. 
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Calitatea a fost �i este dintotdeauna cea mai important� caracteristic� a unui produs 
sau serviciu; în func�ie de ea se pot stabili pozi�ia pe pia�� a unei firme, mediul concu-
ren�ial �i fidelitatea clien�ilor. Bunurile care sunt capabile s� satisfac� necesit��ile clientului 
se împart în dou� categorii: tangibile �i intangibile.  

Bunurile intangibile sunt denumite, în general, servicii. Structura lor este imaterial�. În 
administra�ie, presta�ia principal� care revine beneficiarului este, în general, un serviciu. 
Orice organiza�ie sau sector, care deja produce bunuri sau servicii, înso�e�te livrarea 
unora sau a altora cu un ansamblu de prest�ri secundare ata�ate la cea principal�. Iar 
calitatea serviciului presupune adaptarea acestor prest�ri secundare la necesit��i, 
a�tept�ri �i dorin�e ale clientului. Astfel, trebuie s� facem o diferen�iere între calitatea 
produsului care se refer� la produs/serviciu �i calitatea serviciului care se refer� la 
prest�rile secundare �i la modul în care este primit� prestarea principal�. 

În concep�ia lui Ernest Maragall, calitatea în administra�ie public� înseamn� „prestarea 
de servicii conform cerin�elor cet��eanului“. Astfel, cet��eanul devine centrul activit��ilor �i 
proceselor furnizoare, evaluarea satisfacerii cerin�elor sale fiind elementul primordial ce 
permite ob�inerea feedback-ului, stabilirea �i îmbun�t��irea serviciului prestat. 
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Administra�iile publice posed� o serie de caracteristici specifice care le diferen�iaz� de alt 
tip de organiza�ii �i întreprinderi private. Am putea men�iona urm�toarele caracteristici: 

• activitatea foarte reglementat�. În administra�ie, prest�rile diferitelor sale servicii 
pentru cet��eni sunt foarte reglementate, ceea ce face dificil� ad�ugarea de prest�ri 
complementare. În mod obi�nuit, beneficiarul prime�te ceea ce trebuie s� primeasc� �i 
nimic mai mult. Obiectivul principal este realizarea normei care se aplic� fiec�rui caz, ceea 
ce reduce ini�iativa �i imagina�ia. Dar asta nu înseamn� c� nu se poate ameliora calitatea 
serviciului, ea poate fi atins� �i prin intermediul îmbun�t��irii modului de livrare. 

• interese contradictorii. Într-o întreprindere rentabil�, clien�ii determin� tipul de 
produs sau serviciu pe care întreprinderea trebuie s�-l ofere. Prin intermediul cump�r�to-
rilor, se men�ine afacerea. Dac� clientul dore�te ceva, se face apel la organizarea între-
prinderii �i se ob�ine lucrul respectiv. Exist�, prin urmare, un caracter voluntar în ceea ce 
prive�te satisfacerea clientului, lucru imposibil de realizat în administra�ia public�. Clientul 
apeleaz� la sectorul administrativ pentru c� trebuie s� rezolve o problem� pe care, nu o 
poate rezolva în alt loc, datorit� faptului c� cet��eanul nu are posibilitatea de selec�ie.  

• lipsa competen�ei. Cet��eanul depinde de administra�ie pentru rezolvarea 
anumitor probleme. Trebuie s� apeleze la ea �i nu poate ajunge în alt� parte. Astfel, în 
timp ce o întreprindere privat� î�i atrage �i men�ine clien�ii pentru c� ace�tia sunt cei care 
sus�in afacerea, ne putem gândi la faptul c� în administra�ie nu trebuie s� te orientezi spre 
cet��ean, pentru c� acesta, în final, „va ajunge s� se opreasc� aici“. Acest lucru nu este în 
întregime corect: dac� un client face viabil� o întreprindere prin cump�r�turile sale, 
cet��eanul face viabil� administra�ia cu voturile �i impunerile sale. Ne putem gândi la faptul 
c� beneficiarul nici nu voteaz�, nici nu pl�te�te pentru acest serviciu concret. Totu�i, 
cet��eanul este, înainte de toate, un contribuabil care pl�te�te prin intermediul impozitelor 
�i care are dreptul s� cear� un serviciu bun. În plus, dac� un serviciu nu func�ioneaz�, 
activitatea sa poate fi asumat� de alt tip de organiza�ie. 

În administra�ie �i servicii publice, planificarea calit��ii înseamn� stabilirea politicilor, a 
procedeelor, a ac�iunilor, care s� permit� satisfacerea necesit��ilor �i expectativelor 
cet��enilor. Planificarea calit��ii unui serviciu se poate face înainte de finalizarea fazei de 
proiectare sau dup� ce serviciul a fost implementat �i testat, în ambele cazuri, fiind 
precedat� de evaluare. Dac� pentru evaluarea calit��ii unui produs se pot folosi standardele, 
ca �i mijloc de compara�ie, în ceea ce prive�te serviciul public singurul �i cel mai fidel mijloc 
de evaluare este reprezentat de cerin�ele clientului. Doar el poate stabili cum �i în ce mod 
trebuie s�-i fie furnizat serviciul, astfel încât acesta s� corespund� cu calitatea a�teptat�. 

Evaluarea unui serviciu trebuie s� fie fundamentat� pe cererile �i necesit��ile 
clien�ilor, �inând cont �i de percep�ia pe care cet��eanul o are despre serviciile în cauz�, 
atunci când acestea sunt prestate. Doar atunci când percep�ia asupra serviciului egaleaz� 
sau dep��e�te a�tept�rile, se va produce satisfacerea clientului. De asemenea, colectivul 
sau segmentul de cet��eni c�ruia i se adreseaz� serviciul public nu este unica variabil� 
care intervine în acest proces. Societatea, ca entitate, interac�ioneaz� cu administra�ia 
public� �i organismele sale producând anumite cerin�e fundamentale, în cadrul c�rora vor 
trebui s� fie analizate necesit��ile colectivelor. 

Evaluarea serviciului poate fi condi�ionat� a�adar de factori,  precum: disponibilitatea 
resurselor, incompatibilitatea intereselor sau impactul prest�rii serviciului. 

Rezultatul serviciului este obiectul unei triple evalu�ri.  
� În primul rând, evaluarea de c�tre clientul serviciului; acesta este aspectul 

principal, �inând cont c� cet��eanul este cel care hot�r��te pân� la ce punct s-a reu�it 
ob�inerea calit��ii reale: satisfacerea necesit��ilor �i expectativelor sale. 

� În al doilea rând, evaluarea chiar de c�tre organismul public, care va estima atât 
eficacitatea procesului de prestare a serviciului, cât �i eficien�a sa, adic� rela�ia dintre 
rezultate �i resursele folosite pentru ob�inerea lor. 
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� În al treilea rând, evaluarea de c�tre al�i factori critici care se pot g�si chiar în 
sânul organismului public sau în afara sa. Ace�tia pot fi autorit��ile politice �i centre ale 
puterii, alte organiza�ii publice sau private �i membrii organiza�iei. 

Planificarea este un proces continuu, permanent, care încorporeaz� cuno�tin�ele 
tuturor celor care lucreaz� în organiza�ie �i care �ine cont de posibilele schimb�ri de 
circumstan�� sau scenariu. 

În timpul procesului de planificare, trebuie s� se �in� cont de urm�toarele caracteristici: 
� Participare. O planificare corect� se poate ob�ine doar atunci când la realizarea 

ei particip� atât cei c�rora le este destinat planul, cât �i cei care trebuie s�-l execute. Acest 
lucru este sus�inut de câteva aspecte. Un prim aspect ar fi, de exemplu, faptul c� 
elementele muncii care trebuie realizate sunt mai bine cunoscute de aceia care 
desf��oar� zilnic aceast� munc�. Cel�lalt aspect const� în faptul c� practica particip�rii d� 
na�tere unei în�elegeri mai mari între cei care trebuie s� execute sarcinile de serviciu �i 
unei accept�ri mai mari din partea celor care le primesc. În acest sens, culturile 
participative sunt foarte potrivite pentru procesul de planificare. În cadrul planific�rii 
publice, un interes crescând îl are participarea cet��enilor prin intermediul asocia�iilor lor.  

� Continuitate. Planificarea nu este o sarcin� de o zi sau pentru un an. Din 
contr�, este ceva care trebuie s� se realizeze permanent. Un plan trebuie s� se modifice, 
îmbun�t��indu-se continuu. Un plan nu se modific� în condi�iile unui mediu care nu se 
transform�. Cu cât mediul este mai stabil, cu atât va fi mai u�oar� realizarea planurilor pe 
fiecare perioad�. Când variabilele mediului se schimb� brusc, planificarea se transform� 
într-un proces complicat.  

� Globalitate. Planificarea trebuie s� se refere la întreaga organiza�ie. Nu este 
coerent s� se planifice unele departamente sau ac�iuni �i altele nu. Este necesar ca planul 
s� coordoneze �i s� integreze toate departamentele, oricare ar fi pozi�ia lor în organiza�ie. 

În principiu, to�i cet��enii primesc servicii de la administra�iile publice, dar, în 
momente diferite �i în func�ie de necesit��ile �i cererile lor, vor fi clien�i ai uneia  sau alteia 
dintre administra�ii �i organisme. Unele organisme publice î�i vor dirija serviciile spre 
segmente de cet��eni foarte bine delimitate, în timp ce altele o vor face pentru un amplu 
spectru de colectivit��i. 

Important�, atunci când se proiecteaz� un serviciu privind calitatea, este stabilirea 
necesit��ilor �i expectativelor cet��enilor, pentru a-l înzestra astfel cu caracteristicile 
calit��ii, respectiv cu propriet��ile care le vor satisface atât pe unele, cât �i pe celelalte. 

Calitatea perceput� este legat� de ansamblul de atribute sau servicii care compun o 
presta�ie �i de evaluarea pe care receptorul o face acestora. 

Aceste etaloane sunt urm�toarele: 
a) definirea calit��ii serviciului. Toate grupurile investigate au sprijinit hot�rât ideea 

c� factorul-cheie pentru realizarea unui nivel superior al calit��ii în serviciu este egalarea 
sau dep��irea a�tept�rilor pe care le are clientul asupra serviciului. Astfel, se poate defini 
calitatea serviciului ca „amplitudinea discrepan�ei sau diferen�ei care exist� între 
a�tept�rile sau dorin�ele clien�ilor �i percep�iile lor“.  

Factorii care influen�eaz� percep�iile sunt: 
• ceea ce accept� beneficiarii de la al�i beneficiari; 
• necesit��ile personale ale clien�ilor; 
• experien�a pe care au avut-o în folosirea unui serviciu; 
• comunicarea extern� a furnizorilor serviciului. 
 
b) dimensiunile calit��ii serviciului. Este vorba despre criteriile pe care le folosesc clien�ii 

în momentul evalu�rii calit��ii serviciului. Se identific� astfel zece dimensiuni generale: 
� elemente tangibile: instala�ii, echipamente, materiale de comunicare etc.; 
� fiabilitate: abilitatea în executarea corect� �i cu grij� a serviciului promis; 
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� capacitate de r�spuns: dispozi�ia de a-i ajuta pe clien�i �i de a le furniza un 
serviciu rapid; 

� profesionalitate: posedarea calit��ii impuse �i cunoa�terea execut�rii serviciului; 
� polite�e: aten�ie, considera�ie, respect �i amabilitate din partea personalului de contact; 
� credibilitate: veridicitate, încredere, onestitate în privin�a serviciului furnizat; 
� securitate: inexisten�a pericolelor, riscurilor sau incertitudinilor; 
� accesibilitate: accesibil �i u�or de contactat; 
� comunicare: transmiterea de informa�ii clien�ilor, folosind un limbaj pe care îl pot 

în�elege �i asculta; 
� în�elegerea clientului: depunerea de eforturi pentru cunoa�terea clien�ilor �i a 

nevoilor lor. 
 
Obiectivele calit��ii sunt aplicabile în toat� organiza�ia, amplitudinea lor variind în 

func�ie de nivelul ierarhic la care sunt aplicate, fiind mai mic� la baza operativ� �i crescând 
pe m�sur� ce se urc� piramida ierarhic�. 

Obiectivele trebuie s� aib� urm�toarele caracteristici: 
• s� fie m�surabile; obiectivele trebuie s� poat� fi cuantificate. De aceea, se 

stabilesc prin cifre, astfel încât s� nu poat� exista îndoial� asupra îndeplinirii sau 
neîndeplinirii lor. Aceasta ar permite, în plus, ca obiectivele s� fie comunicate cu precizie.  

• s� includ� o dimensiune temporal�; trebuie s� se specifice un interval de timp sau 
termen pentru realizarea obiectivului; 

• s� �in� cont de rezultatele globale; trebuie s� ia în considerare obiectivele altor 
activit��i �i departamente aflate în leg�tur�; 

• s� fie economice; beneficiile lor trebuie s� fie mai mari decât costurile imple-
ment�rii lor; 

• s� fie realiste; în sensul c� trebuie s� fie realizabile. Dac� nu sunt, exist�  riscul 
de a e�ua �i de a produce frustrare, ceea ce ar îngreuna reu�ita obiectivelor ulterioare; 

• s� rela�ioneze mijloacele necesare; trebuie s� se realizeze o analiz� �i s� se 
defineasc� resursele care vor fi necesare pentru îndeplinirea obiectivelor; 

• s� fie inteligibile; trebuie s� fie exprimate în termeni clari �i conci�i, astfel încât s� 
fie în�elese f�r� echivocuri; 

• s� fie negociate; este necesar� implicarea, în procesul de stabilire a obiectivelor, 
a persoanelor de care depinde îndeplinirea lor; astfel atingerea obiectivelor va fi mai u�or 
de ob�inut �i va cre�te motiva�ia.  

Problema enun��rii obiectivelor calit��ii se bazeaz� pe determinarea atributelor pe 
care trebuie s� le aib� un serviciu �i pe modul în care clien�ii / contribuabilii sper� ca 
serviciile lor s� fie realizate. 

O întreprindere comercial� încearc� s� cunoasc� ceea ce dore�te clientul s�u 
poten�ial, astfel încât, oferindu-i produsul dorit, acesta s�-l achizi�ioneze. Clientul poate 
sau nu s� achizi�ioneze bunul sau poate s�-l achizi�ioneze de la o alt� întreprindere. 
Administra�iile publice sunt unicele prestatoare ale unui anumit serviciu. În majoritatea 
ocaziilor, nu pot �ine cont de ceea ce dore�te fiecare cet��ean, pentru c�, f�când aceasta, 
ar dep��i cu mult posibilit��ile lor financiare. 

În cadrul procesului de planificare a calit��ii se pot distinge dou� domenii instru-
mentale diferite: planificarea strategic� �i planificarea operativ�. Dac� în domeniul 
planific�rii strategice a calit��ii se încearc� utilizarea instrumentelor care s� ajute la 
pozi�ionarea organiza�iei din perspectiva calit��ii, în domeniul planific�rii operative, se 
încearc� determinarea a�tept�rilor clien�ilor fa�� de calitatea serviciilor �i produselor. 

Planificarea strategic� a calit��ii eviden�iaz� realizarea unei strategii cu privire la 
asigurarea calit��ii, precum �i determinarea pozi�iei organiza�iei din perspectiva acesteia. 
În scopul satisfacerii acestor cerin�e, pot fi întrebuin�ate urm�toarele instrumente: 
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- analiza SWOT aplicat� calit��ii; 
- portofoliul calit��ii; 
- standardele de calitate; 
- premiile interna�ionale ale calit��ii; acestea pot fi utilizate ca instrumente de 

planificare strategic� a calit��ii, dar �i ca instrumente de evaluare a performan�elor ob�inute 
prin implementarea managementului total al calit��ii.  

Termenul cheie pentru a identifica necesit��ile clientului este comunicarea. A comu-
nica cu cet��enii este mijlocul indispensabil pentru a duce la bun sfâr�it aceast� etap� a 
planific�rii.  

Sursa informa�iei poate proveni de la cet��enii c�rora li se adreseaz� serviciul sau de 
la membrii organiza�iei care sunt în contact mai direct cu beneficiarul �i deci pot avea 
informa�ii despre necesit��ile �i expectativele sale. Se poate apela �i la exper�i care 
cunosc situa�ia respectiv�. Dar este indiscutabil c� cet��enii vor fi cei care vor aduce 
datele cele mai valoroase. Obiectivele de culegere a datelor pot fi identificarea nece-
sit��ilor, cuantificarea expectativelor sau evaluarea impactului pe care un serviciu îl are 
asupra cet��enilor. Dup� natura scopului, se vor folosi unele sau altele dintre tehnici, sau o 
combina�ie a lor. 

Diferitele procedee care se propun, nu se circumscriu exclusiv fazei de planificare a 
calit��ii, ele putând fi folosite �i în timpul evalu�rii rezultatelor serviciului respectiv. 

În linii generale, se va realiza o scurt� descriere a diverselor mijloace de ob�inere a 
informa�iei, f�r� a se intra, de exemplu, în metodele statistice, care, în unele cazuri, vor fi 
indispensabile pentru a se ajunge la concluzii fiabile. Tehnicile de culegere a informa�iilor 
care pot fi folosite sunt diverse, de exemplu: 

� chestionare �i anchete; 
� analiza plângerilor �i reclama�iilor; 
� sugestii; 
� tehnici de grup  �i reuniuni. 
Chestionarul reprezint� un instrument de culegere a informa�iilor care se aplic� unor 

studii având diferite caracteristici.  
Prin intermediul chestionarului se stabile�te o comunicare structurat�, unde între-

b�rile vor fi redactate cu grij� �i organizate într-o ordine prestabilit�. 
În contextul planific�rii operative a calit��ii, chestionarul poate fi utilizat pentru diferite 

scopuri: 
- culegerea de informa�ii despre necesit��i; 
- cuantificarea expectativelor beneficiarilor pentru un serviciu; 
- evaluarea satisfac�iei privind acest serviciu �i componentele sale. 
Elementele chestionarului vor varia în func�ie de obiectiv. 
Se pleac� de la ob�inerea informa�iilor privind cererile clientului pentru a ajunge la 

dezvoltarea unui cadru al calit��ii solicitate, adic� ceea ce dore�te clientul �i care, în ultim� 
instan��, va presupune ob�inerea calit��ii adev�rate. 

Acest cadru al calit��ii solicitate nu este suficient doar pentru proiectarea serviciului. 
Înseamn� primul pas pentru dezvoltarea calit��ii planificate, care se bazeaz� pe o analiz� 
a serviciului respectiv, în rela�ie cu: 

� m�sura în care clientul consider� importante fiecare dintre caracteristicile serviciului; 
� evaluarea pe care o face fiec�reia dintre ele; 
� evaluarea concuren�ei. 
În organiza�iile private, acest ultim aspect este de o mare importan��, pentru c� ele 

vor proiecta �i reproiecta nu doar în func�ie de cererile clientului, ci �i �inând seama de 
opinia �i evaluarea pe care acesta o face concuren�ilor. Astfel se va putea �ti în ce 
caracteristici ale serviciului este prioritar s� se investeasc� pentru îmbun�t��irea sa. 

În inten�ia de a stabili un standard calitativ pentru un serviciu, am elaborat un studiu 
comparativ, în care, pe baza chestionarelor, am prelevat informa�ii cu privire la modul în care 
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percep clien�ii serviciile publice din punct de vedere al calit��ii �i diferen�a dintre un serviciu 
prestat de o institu�ie public� �i una privat�. Serviciul pe care l-am abordat a fost privit din 
punct de vedere informa�ional, concuren�ial, calitativ �i structural, încercând s� elimin barierele 
ce apar din punct de vedere al obligativit��ii unui serviciu public fa�� de cel privat. 

Ca rezultat al analizei datelor men�ion�m: 
- pentru sectorul public (servicii oferite de Circumscrip�ii fiscale)  au fost alese ca �i 

caracteristici importante prin care ar trebui s� se remarce un serviciu, în ordinea prefe-
rin�elor, conform graficului. 
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- pentru sectorul privat (Firm� de consultan��) au fost alese ca �i caracteristici 

importante prin care ar trebui s� se remarce un serviciu similar, în ordinea preferin�elor, 
conform graficului. 
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De asemenea, 80% dintre r�spunsuri men�ionau c�, la furnizarea unui serviciu public 
apare fenomenul de birocra�ie �i ambiguitate în formularea unui r�spuns la cerin�ele 
clien�ilor, motiv pentru care vor opta spre furnizarea unui serviciu similar, pe care îl ofer� 
mediul privat. 
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Ca �i form� de organizare, 60% dintre r�spunsuri indic� faptul c� doar un serviciu 
descentralizat este mai eficient �i corespunde astfel cerin�elor clien�ilor. 

În ceea ce prive�te planificarea activit��ilor unui serviciu, subiec�ii consider� c� ar 
trebui s� primeze: 
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Studiul a fost efectuat pe un e�antion de 20 de persoane cu vârste cuprinse între 20-
28 ani, majoritatea studen�i, cu mediul de reziden�� urban.  

Dac� am face o planificare a calit��ii pentru serviciul public, în func�ie de rezultatele 
ob�inute, având în vedere mediul concuren�ial reprezentat în studiu de firma de 
consultan��, ar trebui, în primul rând, s� ne raport�m doar la acele servicii care nu au 
caracter de obligativitate �i s� le îmbun�t��im conform cerin�elor clien�ilor, astfel: 

- s� se acorde o importan�� deosebit� calit��ilor angaja�ilor, comportamentului lor, 
modul �i felul în care î�i trateaz� clien�ii las� de dorit, de multe ori; dac� un serviciu este 
gratuit, asta nu înseamn� c� trebuie prestat conform raportului calitate-pre�; 

- s� se ofere informa�ii în timp util, coerente, nu s� se fac� trimitere la o lege f�r� 
a încerca s� explice clientului exact ce are de f�cut; 

- s� câ�tige încrederea clien�ilor, oferind un mediu de lucru transparent, f�r� s� 
perceap� diverse stimulente; 

- s� se aplice un management adecvat, care s� cultive spiritul concuren�ial; 
- s� se renun�e la ideea de obligativitate a serviciului (angaja�ii î�i trateaz� clien�ii 

cum doresc, deoarece �tiu c� ace�tia au nevoie de serviciile lor �i c� nu exist� concuren��, 
deci clientului îi lipse�te posibilitatea de a alege); 

- s� se investeasc� în modernizarea spa�iilor destinate clien�ilor. 
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Cercet�rile în domeniul strategiei au demarat la începutul anilor 1950. Meritul de a 

elabora prima metod� formal� a strategiei întreprinderii revine celor patru cercet�tori ai 
Universit��ii Harvard �i anume: Leonard, Christensen, Andrews �i Guth, cunoscut �i sub 
denumirea de „metoda LCAG“ sau „metoda Harvard“. 

Aceast� metod� const� în stabilirea unui diagnostic al întreprinderii, punând în 
eviden�� punctele sale forte �i punctele slabe, �i care raportate la mediul s�u s�-�i poat� 
elabora o list� complet� a oportunit��ilor �i a amenin��rilor. 

Metoda a fost, de fapt, solu�ia strategiei militare a lui Karl von Clauaswitz din secolul XIX-
lea când a sistematizat demersul analizei în domeniul militar, preconizând urm�torul model: 

• cunoa�terea propriilor for�e �i propriilor sl�biciuni; 
• cunoa�terea punctelor forte �i punctelor slabe ale adversarului; 
• alegerea terenului pe care se va desf��ura lupta �i modul de înfrânare a adversarului; 
• acordarea unei aten�ii maxime asupra obiectivului; 
• crearea de atuuri prin alegerea: momentului, terenului �i a mijloacelor de care dispune. 
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Aceste principii devin aplicabile �i pentru întreprinderi când se raporteaz� la pia��. Octave 
Gélinier, unul din cei mai cunoscu�i autori francezi în domeniul managementului întreprinderii, 
inspirându-se din doctrina lui Karl von Clauaswitz, a desprins urm�toarele concluzii: 

� nu te angaja într-o „b�t�lie“ decât pe un „teren“ care este în favoarea ta, dac� nu, 
este bine s� te retragi (s� evacuezi pozi�iile slabe, nefavorabile din punct de vedere strategic); 

� pe „terenurile“ favorabile s�-�i concentrezi toate for�ele pentru a ob�ine o victorie 
decisiv�; 

� s�-�i preg�te�ti lini�tit, din timp, diferite atuuri: inova�ii, formarea profesional�  a 
oamenilor, înt�rirea unor pozi�ii strategice etc. 

Respectarea acestor principii în activitatea întreprinderii înseamn� folosirea punctelor  
forte ale acesteia, pentru g�sirea de oportunit��i �i preg�tirea de strategii pentru a face fa�� 
„amenin��rilor“ prezente �i viitoare. 

Aceast� metod� a fost aplicat� sistematic în primele tentative de „planificare a unei 
întreprinderi“ în Statele Unite �i în Europa. Mai târziu, s-a constatat c� un asemenea tip de 
analiz� are ca rezultat dezvoltarea unei întreprinderi în diverse direc�ii, oportunit��ile fiind 
numeroase �i variate. 

Pentru împiedicarea unei asemenea  tendin�e de dezvoltare, diver�i autori au ajuns 
la concluzia c�, în prealabil, trebuie definit corect conceptul de „voca�ia“ unei întreprinderi. 

Managerii întreprinderilor au fost sf�tui�i s� aleag� cu aten�ie „voca�ia“ real� sau 
misiunea întreprinderii lor. 

În realitate, mul�i manageri de întreprinderi au elaborat defini�ii mai mult sau mai pu�in  
exacte a „voca�iei“ sau „misiunii“ lor. Multe întreprinderi „au tri�at“ din punct de vedere 
intelectual când au definit „voca�ia“ societ��ii lor. În general, acestea au adoptat formule 
mult prea vagi, atât timp cât le erau permise cele mai diverse orient�ri. 

Definirea corect� a „voca�iei“ sau „misiunii“ întreprinderii constituie firul director cheie 
care trebuie urmat pentru a nu se îndep�rta de la calea cea bun� �i care va constitui baza 
stabilirii deciziilor viitoare majore. 

Preocup�rile pentru definirea conceptului de strategie a continuat. 
La mijlocul anilor 1960, s-a f�cut un pas important datorit� lui Bruce Henderson, 

întemeietorul firmei Boston Consulting Group (BCG). 
Acest cercet�tor a propus o nou� abordare a strategiei, folosind o matrice de analiz� 

strategic� care a avut imediat un succes considerabil. 
Acest grup a formulat trei concepte noi �i anume: 
� cel de „domeniu de activitate strategic�“ (DAS); 
� cel de „avantaj competitiv“; 
� cel de „gestiunea unui portofoliu de domeniu“. 
Matricea elaborat�, a permis integrarea, în aceea�i viziune global�, a urm�toarelor elemente: 
� interesul pentru o dezvoltare echilibrat� a întreprinderii; 
� aprecierea foarte exact� a pozi�iei întreprinderii fa�� de concuren��, domeniu cu 

domeniu, la un moment dat; 
� stabilirea unei grile clare a pozi�iei strategice a întreprinderii în domeniile exploatate, 

gril� care îl ajut� pe directorul general s� ia deciziile importante pentru alocarea resurselor. 
În matricea BCG, pe axa absciselor se red� pozi�ia fa�� de concuren��, referindu-se 

la teoria curbei de experien��, iar pe axa ordonatelor, rata de cre�tere a diverselor DAS-
uri. Dar, din p�cate, BCG a considerat c� singurele strategii posibile sunt cele de volum. 

În aceast� optic�, pentru a reu�i, trebuia neap�rat s� se treac� din partea dreapt� a 
matricei (cea a pozi�iei concuren�iale slabe) spre partea stâng� (cea a pozi�iilor concu-
ren�iale tari), sau dac� aceasta era imposibil�, s� se abandoneze domeniul. 

Dup� câ�iva ani, Michael Porter a propus o viziune reînnoit� a problemelor de analiz� 
strategic�. El a adus elemente noi care permiteau revenirea la conceptele �i metodele 
precedente, dar corectând, de data aceasta, deficien�ele acestora. 
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M. Porter a adus analizei strategice patru elemente noi �i anume: 
1) tipizarea strategiilor posibile; el a demonstrat c� exist�, de fapt, trei tipuri de 

strategie (�i nu doar unul cum î�i imagina BCG); 
2) no�iunea de „scar� de valori“. O întreprindere creeaz� valoare; în func�ie de 

competen�ele �i talentele sale, întreprinderea se va situa la unul sau mai multe nivele din 
„scara de valori ad�ugate“ ce o caracterizeaz�. De fapt, aceast� no�iune se suprapune cu 
cea de „meserie“ analizat� de mai mul�i autori francezi; 

3) noua metod� concuren�ial� care joac� un rol diferit în fiecare faz� a vie�ii în care 
se g�se�te sectorul de activitate (lansare, cre�tere, maturitate, declin); 

4) în sfâr�it, ideea c� este posibil s� se treac� de la o strategie la alta, într-un 
domeniu de activitate dat, adic� s� se opereze o serie de manevre strategice cu o gam� 
de posibilit��i mai mare decât cea pe care o propusese BCG. 

Utilizând ideile lui Michael Porter, conceptele analizei strategice au fost îmbog��ite 
prin contribu�ii succesive, ceea ce nu este deloc surprinz�tor pentru primele faze ale 
elabor�rii unei doctrine noi. Astfel, conceptul de „voca�ie“ a fost perfec�ionat, la începutul 
anilor 1980, prin no�iunea de „meserie“, matricea de analiz� a portofoliului aplicat� de 
BCG putând fi folosit� din nou dar interpretat� diferit decât a f�cut-o BCG ini�ial. 

Cât despre inova�iile recente în domeniul managementului – marketingului, cum ar fi 
„bussines reenginering“ sau „strategiile de analiz�“, ele nu pot fi considerate strategii noi 
propriu-zise, menite s� completeze clasificarea lui M. Porter, ci moduri de aplicare a unor 
alegeri strategice bine determinate; în acest caz, fiind vorba de punerea în practic� �i nu 
de conceperea unei anumite strategii. 

„Bussines reenginering“, de exemplu, este o metod� de analiz� care permite 
ameliorarea organiz�rii interne a unei firme, în vederea realiz�rii de economii, concomitent 
cu ob�inerea de avantaje pentru întreprinderile cliente. 

În ceea ce prive�te „strategiile de alian��“ acestea sunt decizii care vizeaz� 
acoperirea insuficien�ei resurselor (mijloacelor) necesare dezvolt�rii unui DAS, atunci când 
acestea nu pot fi realizate de o singur� întreprindere. 

M. Porter nu exclude deloc faptul c� o întreprindere poate s� caute alian�e pentru un 
DAS, recomandând una din cele trei strategii posibile: dominare prin costuri, prin 
diferen�iere sau prin focalizare. 

Realizarea alian�ei poate, în mod efectiv, s� contribuie la înt�rirea pozi�iei strategice 
slabe a întreprinderii. Nu trebuie, îns�, s� se confunde ceea ce se situeaz� la nivelul 
concep�iei strategice cu ceea ce relev� mijloacele pentru punerea în practic�. Acest tip de 
confuzie este frecvent în practic�, termenul de „strategie“ fiind folosit, în mod abuziv, în 
limbajul cotidian.  
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Analiza strategiei este bazat� în viziunea principalilor doctrinari în domeniu pe �apte 

concepte fundamentale �i anume:  
• de obiective, 
• de dezvoltare, 
• de meserie, 
• de domeniu de activitate strategic�, 
• de gestiune a unui portofoliu de domenii, 
• avantajului reciproc, 
• de manevrare strategic�. 
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În continuare, se red� succint semnifica�ia fiec�rui concept. 
• Conceptul de obiective – se refer� la obiectivele fundamentale ale întreprinderii 

analizate. Scopul strategiei este de a permite unei întreprinderi s�-�i ating� obiectivele. În 
acest sens, reamintim defini�ia strategiei întreprinderii dat� de Alfred Chandler �i anume: 
„Strategia este determinarea scopurilor �i obiectivelor pe termen lung a unei firme, 
adoptarea unei politici bine definite �i alocarea de resurse pentru atingerea în condi�ii cât 
mai bune ale acestor scopuri.“ 

În sens mai larg, un cunoscut strateg, A. Beaufre d� urm�toarea defini�ie strategiei: 
„Strategia este o metod� de gândire care permite de a clasa evenimentele, apoi de a 
alege procedeele cele mai eficace pentru atingerea obiectivului vizat.“ 

Aceste defini�ii, fie c� este vorba de domeniul militar sau de cel al întreprinderilor, 
subliniaz� cu claritate c� strategia are ca finalitate sau scop atingerea obiectivelor. Pentru 
militari, obiectivul este specific r�zboaielor cunoscute pân� acum, adic� recucerirea 
teritoriilor pierdute sau cucerirea de noi teritorii. 

Pentru întreprinderi, obiectivele sunt simple: cele care sunt definite de ac�ionari, sau 
cele pe care le fixeaz� managerul general al întreprinderii. Tot procesul de c�utare a 
strategiei unei întreprinderi înseamn�, prin defini�ie, s� se r�spund� la întrebarea: „Care 
sunt obiectivele acesteia?“ 

Neglijarea explic�rii obiectivelor care sunt fundamentale pentru ac�ionari este o eroare 
destul de frecvent�. Ac�ionarii doresc s� ob�in� o remunera�ie convenabil� pentru investi�ia lor, 
care poate consta fie în dividende anuale, fie într-o valoare mai mare a ac�iunilor lor care s� le 
fac� interesante pentru revânzarea lor. În primul caz, întreprinderea va trebui s� aloce în 
fiecare an o parte din resursele sale pentru plata dividendelor �i, deci, s� se reg�seasc� în 
situa�ia de limitare a mijloacelor pentru a-�i finan�a dezvoltarea. 

În cel de al doilea caz, întreprinderea va putea efectua o dezvoltare mai rapid�, ceea 
ce ar putea determina, în final, o mai bun� valorificare a ac�iunilor. 

Întreprinz�torii occidentali prefer�, în general, un flux anual regulat al dividendelor, pe 
când cei japonezi, din contr�, par mai interesa�i de evolu�ia valorii portofoliului de ac�iuni. În 
func�ie de op�iune, pentru una din solu�ii va depinde �i ritmul de dezvoltare al întreprinderii.  

Indiferent îns� de solu�ia aleas�, trebuie luat în considerare gradul de risc acceptat 
pentru ac�iuni. Se �tie c� riscul �i rentabilitatea sunt dou� elemente strâns legate. 
Ac�ionarul trebuie s�-�i asume riscurile, s� vad� care risc este acceptat. El trebuie s� se 
pronun�e asupra echilibrului în fiecare caz, între risc �i profit.  

În cazul întreprinderilor cu ac�ionari pu�ini, sau întreprinderilor familiale, obiectivele 
financiare pot avea o importan�� mai mic� fa�� de cel al marilor întreprinderi. Un patron de 
întreprindere care î�i creeaz� propria sa afacere, va putea s�-�i fixeze ca obiectiv 
formarea unei întreprinderi solide, pentru a o l�sa copiilor s�i, pân� când ace�tia vor putea 
s� preia conducerea ei. Exist� �i posibilitatea de a vinde întreprinderea �i s� demareze un 
alt proiect. În func�ie de scopul urm�rit, va fi adoptat� �i strategia de dezvoltare. 

 
• Conceptul de dezvoltare – analiza strategiei consider� dezvoltarea ca fiind un 

concept de baz�. O întreprindere, în mod efectiv, nu trebuie s� stagneze; stagnarea nu 
este decât pierderea strategiei. 

În lucrarea lor intitulat� Kaisha a celor doi consultan�i ai grupului B.C.G. �i anume 
James Abegglen �i George Stalk, explic� c� întreprinderile japoneze care reu�esc, adopt� 
în activitatea lor patru principii fundamentale, �i anume: 

� Hot�râre pentru dezvoltare; 
� Interesul sistematic asupra activit��ilor concuren�ilor; 
� Crearea �i exploatarea necru��toare a unui avantaj concuren�ial; 
� O strategie financiar� �i o politic� a personalului coerente cu cele precedente. 
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Pentru managerii japonezi este valabil� egalitatea: 
  
 
 

Ace�ti doi autori afirm� c�, dac� pentru managerii întreprinderilor occidentale 
dramatic devine faptul c� profiturile se reduc, pentru cei ai întreprinderilor japoneze exist� 
un risc mult mai mare �i anume acela de a se vedea dep��i�i de concuren��.  

Concluzia desprins� este aceea c� o întreprindere nu poate fi condus� cu succes 
f�r� dezvoltare: dac� ea stagneaz�, cele mai mari atuuri ale sale se reduc sau vor fi 
pierdute. Personalul care nu va avea curajul de a p�r�si din proprie ini�iativ� firma va 
trebui concediat. Dac� nu exist� dezvoltare economic�, aceasta înseamn� fie c� 
totalitatea activit��ilor desf��urate de întreprindere se situeaz� în domeniile ajunse în faza 
de maturitate, ceea ce preveste�te un viitor sumbru, fie c� întreprinderea înregistreaz� un 
regres fa�� de evolu�ia concuren�ilor. 

Astfel, pentru motive atât de gestiune a resurselor umane cât �i de pur� strategie, 
conceptul dezvolt�rii se impune prin el însu�i tuturor managerilor de întreprinderi care 
doresc s� �i le men�in�. 

 
• Conceptul de meserie – În analiza strategic�, conceptul de meserie are rolul de 

a substitui conceptul de voca�ie dezvoltat ini�ial, el dovedindu-se în final ca fiind insuficient 
�i uneori chiar derutant. 

În toate ac�iunile de planificare a activit��ii întreprinderii, tehnicile elabor�rii strategiei 
constau în a defini mai întâi voca�ia sau misiunea acesteia (termenii fiind utiliza�i nediferen�iat), 
apoi efectuarea analizei puncte slabe – puncte tari, oportunit��i – amenin��ri. În continuare, 
managerul întreprinderii trebuie s� �tie s� foloseasc� punctele tari, oportunit��ile care apar în 
mediul de afaceri �i g�sirea modalit��ilor de a contracara amenin��rile. 

Elaborarea strategiei depinde, în final, de definirea voca�iei sau misiunii întreprinderii. 
O definire prea larg� a acestora deschide prea mult câmp pentru evolu�iile posibile �i 
conduce de multe ori la dezvolt�ri hazardate. O defini�ie prea îngust�, din contr�, limiteaz� 
posibilit��ile de dezvoltare. Managerii întreprinderilor opteaz� mai degrab� pentru defini�iile 
mai lungi ale voca�iei. De exemplu, definirea IBM: „misiunea noastr�  este aceea de a crea 
ma�ini care ajut� la rezolvarea problemelor din ce în ce mai complexe, în domeniul 
afacerilor, administra�iei, explor�rii spa�iale, educa�iei, medicinii, practice în toate domeniile 
activit��ii umane“, sau defini�ia dat� de Dupond de Nemours, „produse mai bune pentru un 
nivel de via�� mai ridicat, datorit� chimiei“. 

Din contr�, al�i manageri sunt mai conci�i în definirea voca�iei lor. 
De exemplu, Air Express International: „Transport�m rapid orice cantitate de navlu din 

orice punct de pe glob, de oriunde, cu efectuarea tuturor formalit��ilor necesare“. O definire 
a voca�iei atât de precis� constituie efectiv un fir director pentru stabilirea unei strategii. 

Concluzia este aceea c� defini�iile prea largi devin foarte repede lipsite de con�inut real. 
Conceptul de meserie care este mai analitic �i r�spunde necesit��ii de identificare cu 

date precise a ap�rut mult mai târziu. 
Exist� o leg�tur� strâns� între no�iunea de meserie �i cea de voca�ie (misiune) dar 

conceptul de meserie care este utilizat ast�zi este mult mai precis. O meserie în analiza 
strategic� reprezint� un concept, o îmbinare de competen�e �i „a �ti s� faci“, iar atunci 
când acestea se reg�sesc reunite, ele constituie o meserie bine determinat�. 

O meserie poate fi considerat� ca o succesiune de mai multe competen�e �i priceperi 
diferite, �tiut fiind faptul c� pentru a exersa o meserie sunt necesare competen�e care 
merg de la actul de cump�rare pân� la cel de vânzare, trecând prin toate stadiile de valori 
ad�ugate func�ional. 

SUPRAVIE�UIRE     =     DEZVOLTARE 
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În analiza strategic�, se face distinc�ie între o firm� �i o companie (conglomerat). 
Avem de a face cu o companie în cazul în care activit��ile prestate nu au nimic în comun. 
Se poate vorbi de o firm� în cazul în care activit��ile sunt înrudite. Gestionarea unei 
companii necesit� cu totul alte abilit��i decât gestionarea unei firme. 

No�iunea de activitate dezvoltat� de o seam� de autori francezi, printre care Pierre 
Détrie, este strâns legat� de no�iunea de lan� de valori ad�ugate, enun�at� de Michael 
Porter în cele dou� lucr�ri ale sale „Competitive Strategy“ �i „Competitive Advantaje“. 

Conceptul de activitate permite în cazul analizei strategice urm�toarele : 
• identificarea domeniilor de activitate pe care firma respectiv� le va p�stra; 
• descoperirea acelor surse de avantaje competitive care vor fi posibil de dezvoltat în 

fiecare dintre domeniile de activitate alese; 
• orientarea firmei c�tre o politic� de diversificare, dac� acest tip de evolu�ie este 

benefic� pentru dezvoltarea firmei. 
Analiza strategic� nu trebuie s� fie considerat� drept un substitut total al intui�iei: 

aceasta trebuie din contr� s� incite �i s� ghideze. Nu trebuie uitat faptul c� cei mai buni 
strategi sunt înainte de toate persoane cu înalt sim� intuitiv. 

 
• Conceptul de domeniu de activitate strategic – împ�r�irea activit��ilor din cadrul 

unei firme în diferite domenii de activitate strategice (DAS) este f�r� îndoial�, opera�iunea 
cea mai dificil� de realizat atunci când se ini�iaz� o analiz� a strategiei acesteia. 

Opera�iunea de împ�r�ire a activit��ilor unei întreprinderi în mai multe domenii de 
activitate strategic� se nume�te segmentare strategic�. Un domeniu de activitate strategic 
în cadrul analizei strategice a unei firme, este acel lucru pe care militarii îl numesc câmp 
de b�t�lie. 

Un domeniu de activitate strategic se caracterizeaz� prin: 
• un ansamblu omogen de bunuri �i servicii, destinate satisfacerii unei cereri 

specifice, în condi�iile unei concuren�e bine determinate; 
• arie geografic� având caracteristici care pot fi considerate comune unei entit��i cu 

specific bine determinat. 
Împ�r�irea în diferite Domenii de Activit��i Strategice trebuie conceput� astfel încât s� 

existe o independen�� între aceste DAS-uri, în vederea elabor�rii strategiei. Firma va 
aloca, în fiecare an, resurse c�tre diferitele DAS-uri pe care le de�ine; în mod normal, 
afectarea resurselor c�tre un DAS nu trebuie s� afecteze celelalte DAS-uri. În func�ie de 
calitatea portofoliului de DAS care este exploatat, de pertinen�a �i intensitatea avantajelor 
concuren�iale care au fost alese, printr-un ra�ionament precis, vor putea s� se 
concluzioneze �ansele de viitor ale întreprinderii. 

Evident, auditul strategiei nu trebuie s� nu analizeze în mod egal �i calitatea 
managementului �i evolu�ia mijloacelor de care dispune întreprinderea, adic� mijloace / 
resurse umane �i financiare. 

Aceast� evaluare a calit��ii managementului �i a compatibilit��ii existente între 
resursele disponibile �i nevoile strategiei dezvoltate, constituie un element fundamental al 
aprecierii asupra �anselor de reu�it� a unei întreprinderi. 

Conceperea dimensiunii DAS-rilor trebuie f�cut� de a�a manier� încât întreprinderea 
s� poat� func�iona, în principal, cu un singur DAS. 

Segmentarea strategic� în func�ie de tipul de activitate trebuie dublat� de un decupaj 
geografic pertinent. O întreprindere, odat� decupajul efectuat, se va g�si fa�� în fa�� cu un 
anumit num�r de DAS-uri pe care va decide s� le exploateze. Pentru DAS-urile re�inute, ea 
va trebui s� elaboreze, pentru fiecare în parte, o strategie particular� pentru a avea succes. 

A elabora o strategie înseamn� a face ni�te alegeri. Elaborarea con�tient� a unei 
strategii înseamn� voin�a de a prelua destinul întreprinderii. În acest sens, un pre�edinte al 
unei mari firme americane afirma „Controla�i-v� destinul, sau altcineva o va face în locul 
vostru“. Alegerea DAS-urilor constituie pentru întreprindere, decizia strategic� fundamental�. 
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Odat� decupajul DAS-urilor f�cut, d� posibilitatea firmei de a se pronun�a asupra 

primului nivel de alegeri �i anume: alegerea locului de exploatare a DAS-urilor. Se 
reaminte�te c� unul din cele mai importante principii ale lui Karl von Clauserwitz în materie 
de strategie militar� era „s� alegi terenul pe care se va desf��ura b�t�lia �i înfrunta 
inamicul“. O asemenea alegere se va face �inând cont de for�ele de care dispunem �i de 
ceea ce �tim despre for�ele �i sl�biciunile adversarului. Este evident c�, dac� adversarul 
este cel care face alegerea, terenul pe care se va efectua b�t�lia nu va mai fi favorabil. 
Cel mai indicat lucru este ca firma s� preia ini�iativa. 

Segmentarea strategic� trebuie considerat� ca un act de strategie. Analizele diferite 
efectuate nu furnizeaz� îns� acelea�i r�spunsuri în aceast� problem�, deoarece nu au 
aceea�i „viziune“ asupra jocului concuren�ial �i nici aceea�i percep�ie asupra evolu�iei în 
curs a acestuia. 

 
• Conceptul de gestiune a portofoliului domeniilor – conceptul de „Gestiune a 

Portofoliului Domeniilor“ este, de fapt, conceptul de gestiune a portofoliului DAS, 
conceptualizat de c�tre BCG prin cunoscuta sa matrice de analiz� strategic�. 

Acest concept este u�or de în�eles. Pentru o întreprindere care exploateaz� mai 
multe DAS-uri devine necesar ca portofoliul de care ea dispune s� îi permit� s� creasc� �i 
s� dispun� de mijloace care s� îi asigure aceast� cre�tere. Aceasta înseamn� c� ea 
trebuie s� dispun� de DAS-uri care s� joace rolul „vacilor de lapte“ (adic� s� genereze 
lichidit��i) �i de DAS-uri în plin� cre�tere, „vi�elu�i“, în care întreprinderea înveste�te 
puternic pentru a le preg�ti ascensiunea. 

BCG a ar�tat pe de alt� parte c�, pe m�sur� ce întreprinderea ajunge s� cucereasc� o 
pozi�ie dominant� într-un sector care a încetat s� mai fie în cre�tere, pozi�ia concuren�ial� 
astfel ob�inut� îi permite s� genereze marje brute importante. Cash-flow-ul anual este 
ridicat, superior investi�iilor pentru DAS-ul considerat. În fond , întreprinderea se afl� în acest 
caz, în pozi�ie dominant�, iar sectorul nefiind în cre�tere, nu sunt necesare noi investi�ii în 
capacit��i noi. Aceste activit��i au fost botezate de BCG „vaci de lapte“, întruc�t ele 
genereaz� un surplus de numerar. În opozi�ie cu acestea, noile activit��i situate în sectorul 
de cre�tere, „vi�elu�ii“ absorb numerar. Ne afl�m, în acest caz, în faza de investi�ie, în 
vederea m�ririi gamei de produse, amplificarea cercet�rii �i dezvolt�rii, cucerirea de noi p�r�i 
de pia�� mai rapid decât concuren�ii, dezvoltarea activit��ii în ritmul impus de pia��. În acest 
caz, nevoia de a investi este mult mai mare decât cash-flow-ul degajat. 

Pentru aceasta, se impune ca toate întreprinderile s� aib�, în permanen��, un 
portofoliu global echilibrat care s� le permit� furnizarea de mijloace financiare pentru 
cre�terea permanent� a cifrei de afaceri. 

Dac� portofoliul este învechit, adic� este compus numai din activit��i de tipul „vaci de 
lapte“ sau „pietre de moar�“, rezultatele anuale pot fi chiar excelente, întreprinderea 
putând fi în m�sur� s� acorde dividende generoase, dar viitorul firmei nu va fi asigurat. Se 
poate exemplifica c� multe IMM-uri inovatoare se pot afla în aceast� situa�ie. Ele î�i pierd 
frecvent independen�a, neputând frâna cre�terea, l�sând astfel concuren�ilor posibilitatea 
de a cuceri pozi�ii noi pe pia��. 

Conceptul de „portofoliu echilibrat“ se impune prin el însu�i. Pentru aceasta se 
recomand� c� întreprinderea s� poat� exploata mai multe DAS-uri situate în etape de 
via�� diferite, ceea ce îi va permite o reparti�ie a riscurilor, element deloc neglijabil pentru a 
putea face fa�� evenimentelor neprev�zute pe pia��. 

Întreaga teorie a echilibrului dinamic al unui portofoliu DAS, elaborat� de BCG, se 
axeaz� pe urm�toarele trei constante: 

• Un domeniu de activitate strategic� trece, ca orice organism viu, prin mai multe 
etape de cre�tere: lansarea, cre�terea, maturitatea �i declinul. 

În etapele de lansare �i cre�tere (etapele I �i II), cre�terea pe pie�e este ridicat�. 
Urmeaz� apoi etapa de maturitate (etapa III), care poate dura uneori foarte mult timp. În 
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final, apare faza de declin (etapa IV) care, de asemenea, poate avea o durat� de via�� 
foarte mare. În aceste ultime dou� faze, avem de a face cu pie�e care sunt în stagnare sau 
în descre�tere. În mod excep�ional, pot apare în DAS-urile g�site în aceste faze în declin �i 
anumite pie�e care continu� s� se dezvolte. Acestea sunt doar ni�te „segmente“ de DAS 
numite „ni�e de pia��“. 

• O întreprindere trebuie s� cucereasc� pie�ele în fazele I �i II de via�� a DAS-urilor. 
În aceste etape, pozi�iile cele mai bune se ating foarte u�or. Pie�ele sunt în plin� 
dezvoltare �i nici o alt� întreprindere nu a putut cuceri o pozi�ie cu adev�rat dominant�. 
Dar pentru a ajunge pe o pozi�ie concuren�ial� puternic� într-un DAS trebuie s� se 
investeasc� foarte mult atât în domeniul comercial, cât �i în cel industrial. 

• O întreprindere, odat� ajuns� pe o pozi�ie concuren�ial� forte, într-un anumit DAS 
va putea s�-�i permit� s� practice o politic� care îi permite s� ob�in� o marj� de profit mai 
ridicat�. Cash-flow-ul degajat în fiecare an devine important pentru nevoile de investi�ii, de 
unde deriv� �i termenul de „vaci de muls“ atribuit de BCG pentru a putea caracteriza acest 
tip de pozi�ie. 

Fondându-se pe postulatul conform c�reia c� toate „domeniile de activitate stra-
tegic�“ trec succesiv prin etape diferite de via��, BCG a ilustrat în maniera urm�toare 
traiectoria succesului �i e�ecului într-un DAS (fig. nr. 1). 
 

Figura nr. 1. Ciclul de succes �i ciclul de e�ec în viziunea clasific�rii BCG 
 
Un DAS care se lanseaz� va ap�rea pe matricea BCG în partea de sus, dreapta, 

deasupra liniei orizontale care separ� matricea în dou�. Dac� întreprinderea reu�e�te s� 
cucereasc� o pozi�ie concuren�ial� „forte“ o vom vedea trecând la stânga liniei verticale ce 
separ� pozi�iile concuren�iale slabe de cele forte. În timp, DAS-ul va intra în etapa III, 
întreprinderea situându-se, în mod natural, în pozi�ia de „vac� de lapte“. Dac� dimpotriv�, 
întreprinderea nu va trece spre stânga matricei �i se stabile�te în pozi�ia concuren�ial� 
slab�, ea se va situa în pozi�ia „piatr� de moar�“, DAS-ul s�u intrând în faza de maturitate. 

BCG încadreaz� în categoria „pietre de moar�“ activit��ile pentru care întreprinderea 
de�ine pozi�ii concuren�iale slabe în DAS-urile aflate în etapele III �i IV, ceea ce înseamn� 
c� ele nu mai prezint� interes. Concluzia rezultat� este acea c�: nu este practic posibil 
pentru ca o întreprindere cu un DAS ce se afl� în faza de maturitate �i chiar de declin s� 
înving� întreprinderile ce se afl� pe punctul de a de�ine DAS-uri în pozi�ii concuren�iale 
forte. Ciclul succesului �i cel al e�ecului sunt din p�cate, concepte pe care mul�i manageri 
de întreprinderi nu le au în vedere. Se constat�, în mod practic, c� multe întreprinderi 
doresc s� cucereasc� pie�e în DAS-uri aflate deja în faza de maturitate sau în declin, 
eforturile lor devenind, în general, zadarnice. Cea mai buna manier� de a proceda în 
asemenea cazuri este absorb�ia altor întreprinderi care de�in DAS-uri care sunt pe punctul 
de a cuceri în condi�ii de relativ� rentabilitate alte p�r�i de pia��. 

 

„Vaci de muls“ „Pietre de moar�“ 
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• Conceptul avantajului competitiv a ap�rut în cursul anilor ‘60. BCG a avut �i în 

acest caz meritul de a-l formula într-o manier� clar�. Cercet�torii au apreciat imediat c� 
acest concept este fundamental. În acest spirit, Michael Porter a formulat urm�toarea 
defini�ie pentru strategia întreprinderii. 

Obiectivele strategiei sunt: 
� de a asigura întreprinderii o pozi�ie strategic� cu care s� se poat� ap�ra pe 

termen lung; 
� de a dezv�lui c�ile �i mijloacele prin care întreprinderea va putea s�-�i asigure un 

avantaj concuren�ial în fiecare dintre domeniile pe care ea �i le alege pentru a-�i desf��ura 
activitatea. 

Primul avantaj competitiv important care a fost eviden�iat este cel al pre�ului de cost 
eviden�iat de BCG prin faimoasa sa teorie a curbei de experien��. BCG a ar�tat, 
bazându-se pe numeroase anchete, c� pre�urile de cost în întreprindere scad pe m�sur� 
ce spore�te volumul produc�iei. Fiecare ramur� industrial� poate fi caracterizat� printr-o 
curb� care exprim� rela�ia existent� între costuri �i volum. O întreprindere care dispune de 
un volum de produc�ie superior celor ale concuren�ilor s�i imedia�i beneficiaz�, teoretic 
vorbind, fa�� de ace�tia de un avantaj competitiv sigur. Acesta va fi cu atât mai însemnat 
cu cât ecartul dintre volumul s�u de produc�ie �i cel al concuren�ilor este mai mare �i cu 
cât panta curbei care leag� în cadrul aceleia�i industrii costurile de volum de produc�ie. De 
asemeni, acest avantaj va depinde, de�i se uit� adesea, de capacitatea întreprinderii de a 
ob�ine din volumul s�u de produc�ie toate efectele benefice posibile în materie de 
productivitate. De fapt, nu este suficient s� se realizeze un volum mare de produc�ie 
pentru c�, în mod automat, pre�urile de cost s� scad�; acest lucru nu se poate produce pe 
deplin decât dac� întreprinderea promoveaz�, în mod notabil, progresul tehnic în ramura 
industrial� din care face parte. 

Avantajul competitiv bazat pe pre�ul de cost poate uneori s� rezulte �i datorit� altor 
factori ca de exemplu: costuri ale for�ei de munc� în anumite regiuni de pe glob (cum este 
cazul Asiei), anumi�i factori locali accesibili (materii prime, fiscalitatea) sau un procedeu 
tehnic specific pe care o întreprindere novatoare �tie s� �i-l procure, putând s� ob�in� apoi 
brevete asupra lui. 

Incontestabil pentru o întreprindere avantajul pre�ului de cost este destul de solid. 
Acesta este �i motivul pentru care BCG i-a acordat a�a mare importan��, considerând un 
avantaj decisiv pentru întreprindere. Pot exista îns� �i alte avantaje competitive. Acest 
lucru a fost ilustrat de Michael Porter. Acestea sunt ceea ce el a numit elemente de 
diferen�iere pe care o întreprindere le poate introduce în oferta sa. De exemplu, o firm� 
poate adopta strategia unei oferte unice în raport cu concuren�a, diferen�iindu-se astfel de 
celelalte întreprinderi. Este recomandabil ca o întreprindere s� combine mai mul�i 
parametri de diferen�iere, experien�a ar�tând c� pozi�ia concuren�ial� a unei întreprinderi 
este cu atât mai solid�, în cazul acestui tip de strategie, cu cât se g�sesc combina�ii între 
mai mul�i parametri. Pachetul de parametri de diferen�iere ale�i caracterizeaz� perfect 
oferta unei firme �i care va trebui s� se fac� cunoscut� clien�ilor s�i.  

Michael Porter ar�tând c� o întreprindere poate, dup� caz, s� fie interesat� de 
ansamblul de segmente ale unui DAS, sau numai de unul dintre ele, a stabilit o clasificare 
care combin� tipul de strategie ales cu op�iunea f�cut� în ceea ce prive�te extinderea sau 
nu, pe toate segmentele pie�ei. El a constatat c� aceasta este cea mai bun� metod� 
pentru a stabili tipurile de strategie posibile. El a f�cut distinc�ie între trei tipuri mari de 
strategie posibile, care sunt numite ast�zi strategiile generale ale lui Porter.  

Aceste strategii sunt: 
• Dominarea prin costuri ; 
• Diferen�ierea ; 
• Focalizarea cu : 

- focalizarea pe costuri (cost – focus); 
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- focalizarea pe diferen�ieri (diferen�iere – focus). 
O întreprindere care decide la un moment dat s� se intereseze doar de un segment 

de pia�� �i care opteaz� pentru focalizare, va trebui s� opteze între focalizarea pe costuri �i 
focalizarea pe diferen�iere. 

Michael Porter arat� c� întreprinderile sunt în situa�ii intermediare atunci când nu au 
ales o op�iune strategic� clar� de la început sau când pozi�ia lor este amenin�at�. 

Întreprinderile care au optat pentru strategii care acoper� prin natura lor un ansamblu 
de segmente de pia�� ale unui DAS �i care au dezvoltat strategii clare, fie de dominare prin 
costuri, fie prin diferen�iere, reu�esc s� cucereasc� p�r�i relativ importante din pia�� �i pot 
avea rezultate financiare substan�iale. Cele care opteaz� pentru strategii de focalizare, fie 
c� este vorba de focalizare pe costuri sau pe diferen�iere, vor avea, prin defini�ie, p�r�i de 
pia�� reduse, dar care sunt în m�sur� s� degaje rezultate financiare interesante. 

Dimpotriv�, întreprinderile care se reg�sesc în pozi�ii intermediare au rezultate slabe 
sau foarte slabe �i vor fi eliminate treptat de pe pia�� de c�tre concuren�ii lor care au �tiut 
s� conceap� �i s� dezvolte strategii precise. 

În concluzie, în viziunea lui Michael Porter, care conceptualizeaz� jocul concuren�ial 
într-un DAS, nu apar firme situate, în plan strategic, în pozi�ii intermediare, acestea fiind 
considerate c� în viitor vor fi eliminate de pe pia�a acelui DAS. 

Aceast� viziune relativ restrictiv� a lui Michael Porter este ast�zi completat� printr-un 
element nou redat de Robin Cooper. 

Robin Cooper, profesor �i el la Harward, a publicat în anul 1995 o lucrare despre a�a-
zisele strategii de confruntare. Autorul arat� c�, întreprinderile care se afl� în 
imposibilitatea de a se situa în pozi�ia de „cost-leader“ sau „diferen�iatori“ nu sunt, în mod 
obligatoriu, condamnate, ele putând opta pentru strategii de confruntare. Este cunoscut 
faptul c� prin acest tip de strategie, ele nu vor putea ob�ine permanent avantajul competitiv, 
dar printr-o organizare permanent�, ele pot adopta strategia numit� Robin Cooper 
„triunghiul de supravie�uire“. Produsele lansate pe pia�� de c�tre o întreprindere pot s� se 
defineasc� prin caracteristicile pe care le reprezint� pe trei axe: pre� (pre� pentru 
cump�ratori �i cost pentru întreprindere), calitate �i func�ionabilitate. Este posibil ca ace�ti 
trei parametri s� varieze în permanen��. O întreprindere poate astfel s� dobândeasc� 
pentru moment avantaje competitive sigure, dar acestea sunt nepersistente, ceea ce 
determin� necesitatea reînnoirii lor. Robin Cooper arat� c� pentru a reu�i prin acest tip de 
strategie, trebuie ca întreprinderile s� urm�reasc� continuu evolu�ia pie�elor �i a 
concuren�ei, �i s� se organizeze pentru a avea structuri lejere adaptabile schimb�rilor 
mediului economic �i tehnologic. 

Astfel, Robin Cooper vine �i completeaz� clasificarea de baz� stabilit� în 1980 de 
Michael Porter astfel: întreprinderile care sunt în pozi�ie de impas („stuck in the middle“) pot 
s� se angajeze în strategii de confruntare, exploatând cu intensitate „triunghiul lor de 
supravie�uire“. Ele trebuie s� „joace“ (s� foloseasc�) alternative pe unul sau mai mul�i 
parametri care determin� caracteristicile gamei lor de produse-pre�, calitate �i func�ionalitate 
a acestora – pentru a crea avantaje competitive, permi�ându-le s� î�i înving� concuren�ii. În 
acest mod, gra�ie capacit��ii de a reînnoi în permanen�� avantajele sale competitive, 
întreprinderea va reu�i s� se dezvolte. Se reu�e�te astfel s� se completeze clasificarea lui 
M. Porter (redat� mai sus), introducând o a patra strategie generic�: confruntarea. 

Dar de fapt, dup� cum subliniaz� Robin Cooper, când firmele reu�esc, la începerea 
adopt�rii strategiei de confruntare, ele modific� complet câmpul concuren�ial al DAS-ului în 
care ele opereaz�. Firmele care s-au bazat pe elaborarea progresiv� a avantajelor 
concuren�iale cu caracter permanent (pe costuri sau pe diferen�iale), vor constata dispari�ia 
pu�in câte pu�in a acestor avantaje. P�r�ile lor de pia�� regresând, în avantajul firmelor care 
s-au orientat puternic spre strategii de confruntare eviden�iindu-se în DAS-ul considerat 
doar dou� mari tipuri de strategii: strategii de confruntare pe de o parte �i strategii de 
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focalizare pe de alt� parte. Ultimele vor subzista întotdeauna datorit� specialit��ilor care 
vor caracteriza anumite segmente particulare ale pie�ei. 

 
• Conceptul de manevrare strategic� 
No�iunea de „manevrare strategic�“ este destul de neclar� în limbajul obi�nuit al 

managerilor de întreprinderi. Ea nu va putea dobândi îns� sens precis decât numai atunci 
când analiza strategic� a unei întreprinderi este în m�sur� s� furnizeze un cadru 
conceptual clar, gra�ie c�ruia s� fie posibil s� se identifice �i s� se claseze diferitele tipuri 
de pozi�ion�ri strategice în care o întreprindere poate s� se g�seasc� plasat�. 

Numai pe baza acestora, vor putea fi catalogate pozi�ion�rile tari sau cele slabe �i s� 
se diferen�ieze sectoarele în func�ie de faza I, II, III �i IV ale duratei de via�� a DAS-urilor. 
În acest fel, devine posibil s� se determine în care sens manevr�rile strategice pot s� 
opereze cu succes. 

Gra�ie analizei strategice, manevr�rile vor putea fi analizate în dou� planuri distincte, 
dup� cum este vorba de primul nivel de decizie strategic�, cel al alegerii domeniilor, sau 
cel de al doilea, cel al alegerii strategice care duce la un DAS determinat. 
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Un individ prezint� importan�� pentru specialistul în marketing nu atât ca purt�tor al 
unor nevoi sau dorin�e, cât mai ales ca purt�tor al unei cereri – în una din formele ei de 
manifestare. Cunoa�terea cât mai cuprinz�toare �i mai profund� a nevoilor �i dorin�elor 
consumatorilor nu reprezint� deci o preocupare în sine a marketerilor sau a 
întreprinz�torilor ale c�ror interese ei le ap�r�. Ea este doar punctul de plecare în 
estimarea cererii. Practic, toate ac�iunile care �in de optica de marketing urm�resc, pe de o 
parte, cunoa�terea cererii, iar pe de alt� parte, influen�area ei în folosul firmei care o 
promoveaz� �i în defavoarea concuren�ei. De aceea, am putea spune c�, dac� nevoia 
este, în egal� m�sur�, punctul de plecare �i cel de fini� al studiilor de marketing, cererea 
reprezint� punctul central în jurul c�ruia graviteaz� toate ac�iunile de marketing ale 
firmei. Absolut toate componentele marketingului mix �intesc, pân� la urm�, cererea. 
Potrivit opticii de marketing, produsul trebuie conceput în a�a fel încât s� creeze, s� atrag� 
�i s� satisfac� cererea. Promovarea se face pentru a con�tientiza, stimula sau men�ine 
cererea. Pre�ul se stabile�te de a�a manier� încât s� nu inhibeze, ci s� stimuleze cererea. 
Distribu�ia trebuie s� se realizeze în a�a fel încât s� asigure cea mai bun� satisfacere a 
cererii. Nevoile �i dorin�ele consumatorilor se studiaz� în vederea estim�rii cererii. 
Concuren�a preocup� firma pentru a-�i asigura cererea adresat� ei. Mediul de marketing 
se cerceteaz� pentru a se asigura cunoa�terea factorilor care influen�eaz� cererea. 
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Comportamentul consumatorilor este supus aten�iei pentru a se ajunge la cunoa�terea 
mecanismului de manifestare a cererii etc., etc.  

În limbajul de zi cu zi, prin cerere se în�elege o solicitare sau o rug�minte, respectiv, 
o „cantitate de bunuri �i servicii necesare pentru a acoperi consumul“ (s.n)1. 

Economia politic� define�te cererea ca fiind: 
1) cantitatea de m�rfuri solicitat� pe pia�� la un anumit pre�; 
2) solicitarea (determinat� de o nevoie – manifestat� printr-o dorin��) de a intra în 

posesia unui bun, la care se adaug� posibilitatea �i dispozi�ia de a pl�ti pre�ul pretins de 
vânz�tor pentru ob�inerea sa.2 

Prima defini�ie dat� de economi�ti cererii are meritul de a fi foarte concis�, iar cea de-
a doua, meritul de a pune cererea în coresponden�� cu principalii factori care concur� la 
apari�ia �i manifestarea ei (nevoile transformate în dorin�e, capacitatea de plat� �i 
pre�urile). Mai exact, din cea de-a doua rezult� c�: 

1) atâta vreme cât nevoia nu se transform� în dorin�a de a procura bunul în cauz�, 
ea nu genereaz� automat cererea; 

2) în lipsa posibilit��ilor de plat� (a veniturilor sau a altor bunuri care s� se ofere la 
schimb), simpla manifestare a dorin�ei de cump�rare a bunului nu este suficient� pentru 
apari�ia cererii; 

3) chiar în condi�iile în care nevoia �i dorin�a de cump�rare au acoperire în mijloace 
de plat� (existând deci nevoie, dorin�� �i venituri suficiente), cererea nu se manifest� dac� 
pre�ul solicitat de vânz�tor nu este acceptabil (fiind considerat exagerat de mare). 

Speciali�tii în marketing, de�i opereaz� �i cu sensurile deja amintite ale no�iunii de 
cerere, abordeaz� acest concept într-o manier� mult mai complex�, plecând de la 
urm�toarele elemente definitorii3: 

1) purt�torul nevoii �i dorin�ei, precum �i al solicit�rii de a cump�ra ceva (clientela); 
2) bunul solicitat (conceput, realizat �i definit într-o manier� care s� nu dea 

posibilitatea unor interpret�ri nedorite); 
3) cantitatea de marf� solicitat� de clien�i, aceasta constituind, de fapt, nucleul cererii 

propriu-zise; 
4) pre�ul la care clien�ii accept� s� solicite marfa, care se afl� în raport invers propor-

�ional cu m�rimea cantit��ii solicitate; 
5) puterea de cump�rare (venitul sau alte bunuri pe care clien�ii le pot oferi la schimb), 

care, dac� nu este suficient� pentru a suporta pre�ul, poate anula cererea; 
6) locul în care se manifest�, cererea raportându-se întotdeauna la o zon� geografic� 

foarte bine delimitat�; 
7) momentul sau perioada de timp c�reia i se circumscrie, cererea având, prin defini�ie, 

caracter temporar; 
8) mediul de marketing în care apare �i se manifest�, cererea fiind influen�at� de un 

foarte mare num�r de factori direc�i �i indirec�i care �in de mediul tehnic, economic, demo-
grafic, cultural, politic etc., foarte greu (sau imposibil) de controlat; 

9) mixul de marketing ce contribuie la manifestarea cererii, care are în vedere factorii pe 
care firma îi poate (oarecum) men�ine sub control, con�inând m�suri concrete în ceea ce prive�te 
costurile �i (uneori) pre�urile, ameliorarea calit��ii produselor, promovarea, distribu�ia etc. 

Reunind toate aceste elemente, cererea poate fi definit� ca fiind cantitatea 
solicitat� dintr-un anumit produs, la un anumit pre�, într-un anumit loc, într-un interval 
de timp dat �i în anumite condi�ii de mediu, de unul sau to�i clien�ii care dispun de putere 
de cump�rare suficient�, în urma manifest�rii unei anumite nevoi �i dorin�e, în cadrul 
creat printr-un program de marketing mix dat. 

                                                
1 Dic�ionarul explicativ al limbii române, edi�ia a II-a, Bucure�ti, Editura Univers Enciclopedic, 1998, p. 164. 
2 Gherasim, T. (1993): Microeconomie, Volumul I, Bucure�ti, Editura Economica, 1993. 
3 A se vedea �i: Kotler, Ph., Dubois, B. (1992): Marketing management, Paris, Publi-Union Editions, p. 272. 
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Literatura în domeniul marketingului (dar nu numai) face referire la mai multe forme, 
st�ri sau tipuri de cerere, fiecare dintre ele fiind rezultatul abord�rilor dintr-un anumit punct 
de vedere. 

Astfel, în func�ie de purt�torii ei, cererea poate fi: 
1) individual�, manifestându-se la nivelul fiec�rui consumator, aceasta fiind prima 

form� a cererii avut� în vedere în studiile de marketing; 
2) global�, incluzând cererile tuturor consumatorilor unui anumit bun (fiind deci suma 

cererilor individuale). 
Pe lâng� cererea individual� �i cea global�, adeseori prezint� importan�� �i cererea 

medie, care deriv�, în egal� m�sur�, din cererile individuale �i din cea global�. Ca medie 
aritmetic� simpl� sau ponderat� (respectiv, ca expresie a raportului dintre cererea global� 
�i num�rul total de consumatori ai unei m�rfi). Aceasta este o m�rime reprezentativ� de 
mare utilitate în studiile de marketing. 

Din punctul de vedere al sarcinilor pe care trebuie s� �i le asume marketingul în 
leg�tur� cu fiecare form� în parte, au fost eviden�iate urm�toarele st�ri ale cererii: negativ�, 
nul�, latent�, în cre�tere, complet�, neregulat�, în sc�dere, excesiv� �i indezirabil�.4 

a) St�ri speciale. Din aceast� grup� fac parte: cererea negativ�, cea nul� �i cea latent�. 
1) Cererea negativ� este starea special� existent� pe pia�� în care produsul de care 

aceasta se leag� nu este agreat (sau chiar este respins categoric) de purt�torii ei. O atare 
stare ar fi cea manifestat� de antifum�tori fa�� de �ig�ri, de musulmani fa�� de carnea de porc, 
de angajatori fa�� de lucr�torii cu cazier etc. În cazul ei, marketerii au sarcina de a g�si 
cauzele care conduc la manifest�ri de acest gen �i, dac� este posibil, de a le înl�tura (prin 
reeducarea consumatorilor, prin demonstra�ii care s� le înl�ture îndoielile, prin reproiectarea 
produsului etc.). Ac�iunile de marketing la care se apeleaz� pentru transformarea „cererii“ 
negative în una pozitiv� se circumscriu a�a-numitului marketing conversional. 

Cum despre cerere, conform defini�iilor prezentate, nu se poate vorbi în lipsa dorin�ei 
de a intra în posesia produsului în cauz�, credem c� nu sunt necesare �i alte argumente 
pentru a respinge o astfel de stare a cererii. Neexistând o dorin�� real� de cump�rare a 
produsului (ba din contra), nu avem cum vorbi aici despre cerere. Negativ� nu este 
cererea, ci atitudinea consumatorilor fa�� de produs. Cu alte cuvinte, în loc s� vorbim 
despre o „cerere negativ�“, mai degrab� ar trebui s� discut�m despre o atitudine negativ� 
a consumatorilor fa�� de unele produse care li se ofer� spre cump�rare. 

2) Cererea nul� este totuna cu absen�a cererii fa�� de un produs existent pe pia��. Ea 
este întâlnit� atunci când produsul de care se leag� este fie necunoscut, fie excesiv de 
scump, fie (de�i cunoscut) inutil consumatorilor c�rora li se adreseaz� etc. Sarcina 
marketingului în acest caz este cea de stimulare a cererii prin înl�turarea cauzelor care au 
condus la lipsa acesteia (prin publicitate, reduceri de pre�, revizuirea produsului etc.). Este 
deci vorba aici despre un marketing stimulativ. 

Reapelând la defini�ia cererii, care presupune manifestarea interesului �i dorin�ei de 
cump�rare, rezult� c� nici cererea nul� nu poate fi acceptat� ca fiind o form� a cererii 
propriu-zise, ea fiind, de fapt, o atitudine de indiferen�� total� a consumatorilor fa�� de 
unele produse create pentru ei (a omului perfect s�n�tos fa�� de medicamente, a ��ranului 
român analfabet fa�� de tratatele savante flamande de astronomie, a orbului fa�� de 
picturile lui B�la�a, a cer�etorului muritor de foame fa�� de iahturile de lux etc.). 

3) Cererea latent� este o cerere oricând gata s� se declan�eze, având în spatele ei o 
nevoie �i o dorin�� de cump�rare reale, acute chiar, precum �i toate celelalte condi�ii de 
manifestare desprinse din defini�iile prezentate, dar care nu are corespondent într-un bun 
capabil s� o acopere. Este vorba despre produse gen: medicamente pentru boli incurabile, 
vehicule cu motoare nepoluante bazate pe hidrogenul preluat direct din ap�, elixirul 

                                                
4 Kotler, Ph. (1973): The Major Tasks of Marketing Management, Journal of Marketing, no. 37., p. 42-49. 
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tinere�ii etc. Marketingul dezvolt�rii la care se apeleaz� în acest caz trebuie s�-�i asume 
sarcina conceperii �i construirii produselor capabile s� o acopere. 

b) St�ri ale cererii reale. Cererea real� este cererea care întrune�te toate condi�iile 
definitorii pentru a se manifesta efectiv, reg�sindu-se pe pia�� sub urm�toarele forme: 

1) cerere în cre�tere, aflat� în continu� ascensiune �i care se impune a fi sus�inut� 
prim m�suri care �in de marketingul dezvolt�rii; 

2) cerere deplin� (complet�), care se afl� în cea mai bun� concordan�� cu obiectivele 
de marketing ale firmei, trebuind men�inut� o perioad� cât mai îndelungat� prin ac�iunile 
marketingului de între�inere; 

3) cerere în declin, al c�rei nivel este din ce în ce mai coborât, care ridic� firmei dou� 
probleme: renun�area treptat� la producerea bunului în cauz� sau relansarea lui pe pia�� 
(în baza ac�iunilor de remarketing); 

4) cerere fluctuant�, al c�rei nivel este variabil de la o perioad� la alta în func�ie de 
anumi�i factori, în cazul ei impunându-se ac�iunile de sincromarketing; 

5) cerere excesiv�, al c�rei nivel dep��e�te nivelul capacit��ii de produc�ie a firmei, 
motiv pentru care exist� pericolul de a l�sa o parte din clien�i cu nevoia neacoperit� (cu 
toate consecin�ele negative rezultate de aici), care se impune a fi temperat� sau 
descurajat� prin ac�iuni de demarketing (prin major�ri de pre�, de exemplu); 

6) cerere indezirabil�, care este orientat� spre produse nocive (�ig�ri, droguri etc.) 
dorite de persoanele care o manifest�, dar respinse total de societate, în general. Chiar 
dac� denumirea pe care o poart� exprim� un paradox gen „a dori nedoritul“ (deoarece a 
cere înseamn�, înainte de toate, a dori), cu precizarea c� ea este nedorit� de societate 
(nu de purt�torul ei), sintagma cerere indezirabil� ar putea fi totu�i acceptat�. Aceasta face 
obiectul antimarketingului, care-�i propune distrugerea ei (prin pre�uri prohibitive, campanii 
de reeducare a consumatorilor etc.).  

Deosebirea dintre a�a-numita cerere negativ� �i cererea indezirabil� const� în aceea 
c�, în primul caz, atitudinea negativ� este manifestat� de cei c�rora le este adresat 
produsul, pe când, în al doilea caz, atitudinea negativ� vine din partea celorlalte persoane. 

Prin prisma modului în care se manifest�, cererea se prezint� ca: 
1) cerere direct�, care este generat� de nevoia orientat� direct spre produsul solicitat 

de clien�i (lapte, autoturisme, locuin�e etc.), aceasta fiind forma sa cea mai întâlnit�; 
2) cerere indirect� sau derivat�, care rezult� din alte cereri (cum ar fi cererea de 

servicii de transport, care deriv� din cea de bunuri �i servicii care nu pot fi procurate – �i 
folosite – decât prin intermediul deplas�rii lor – sau a consumatorilor – dintr-un loc în altul); 

3) cerere complementar�, reprezentând cererea de bunuri (gen benzin�, piese de 
schimb, lubrifian�i) care fac posibil� folosirea altor bunuri (gen autoturisme), în posesia 
c�rora consumatorul a ajuns deja, împreun� cu care se utilizeaz�. 

În func�ie de bunurile spre care este orientat�, întâlnim: 
1) cererea de bunuri de consum, ai c�rei purt�tori sunt consumatorii propriu-zi�i; 
2) cerere de factori de produc�ie, ai c�rei purt�tori sunt firmele sau întreprinz�torii 

(denumi�i consumatori industriali), care deriv� din cererea de bunuri de consum care se 
produc cu ajutorul lor. 

�inând seama de reac�ia la modificarea unor variabile de marketing, pot fi 
identificate alte trei forme ale acesteia, respectiv: 

1) cererea elastic�, care variaz� odat� cu factorii care o influen�eaz�, aceasta fiind 
cea mai r�spândit�; 

2) cererea rigid� (cum ar fi cererea anual� de ap� de b�ut a unei persoane), care fie 
c� r�mâne insensibil�, fie c� se schimb� într-o propor�ie nesemnificativ� atunci când este 
supus� ac�iunii diver�ilor factori; 

3) cerere plastic�, având caracteristic faptul c�, dup� ce se modific� sub influen�a 
unui factor, r�mâne a�a (nu mai revine la forma ini�ial�) la încetarea ac�iunii acestuia. De 
acest gen este, de pild�, cererea de medicamente a unui bolnav cronic. 
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În func�ie de gradul de certitudine cu care se manifest�, cererea poate fi: 
1) ferm� sau efectiv�, care este formulat� în termeni categorici; 
2) poten�ial�, care are �anse s� se manifeste efectiv numai dac� sunt create anumite 

condi�ii (cresc veniturile, se reduc pre�urile, se schimb� modalitatea de distribu�ie, se acor-
d� garan�ii �i servicii postcump�rare etc.). 

Privit� prin prisma perioadei de timp de care se leag�, avem de-a face cu: 
1) cerere prezent�; 
2) cerere viitoare. 
Dup� modul de repetare, se remarc�:5 
1) cererea curent�, orientat� spre bunurile care intr� în consumul de zi cu zi al 

oamenilor (pâine, sare, ap� etc.); 
2) cererea periodic�, manifestat� fa�� de bunurile care se procur�, tot cu regularitate, 

dar la intervale de timp mai mari (haine, înc�l��minte etc.), aceasta putând acoperi, în 
opinia noastr�, �i cererea sezonier�; 

3) cererea unic� (denumit� �i rar�), care se manifest� o singur� dat� (sau de doar 
câteva ori) în via�a unui individ (cum ar fi cea de locuin�e). 

În foarte multe c�r�i de marketing, în rândul formelor sub care se prezint� cererea 
sunt incluse �i: 

1) cererea solvabil�, care are acoperire în putere de cump�rare; 
2) cerere insolvabil�, definit� drept cerere f�r� acoperire în venituri. 
Din punctul nostru de vedere, pe care l-am exprimat �i cu alte ocazii, atâta vreme cât 

am inclus solvabilitatea în chiar defini�ia cererii, ni se pare oarecum nefiresc s� vorbim 
despre cerere solvabil� �i insolvabil�. În lipsa puterii de cump�rare, cererea (în sens 
economic) nu are cum s� se manifeste (este zero). Putem vorbi în astfel de condi�ii despre 
cer�it, însu�ire prin violen��, furt sau alte c�i, care nu au nimic de-a face cu cererea de care 
se ocup� marketingul. Îns��i denumirea de cerere solvabil� pare s� exprime un pleonasm. 
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Procesul de aderare a ��rii noastre la Uniunea European� face necesar� adaptarea cerin�elor 
privind îmbun�t��irea substan�ial� a condi�iilor de locuit la standardele vest europene, reg�site 
în asigurarea de condi�ii de via�� s�n�toase �i confortabile a întregii popula�ii, inclusiv, în 
interiorul locuin�ei, favorizarea integr�rii spa�iilor de locuit în mediul înconjur�tor, reducerea 
polu�rii sonore, a de�eurilor �i economisirea resurselor naturale de energie, ap� etc. 

În toate ��rile vest-europene, toate previziunile converg spre ideea c� în domeniul 
locuirii, se manifest� urm�toarele tendin�e: 

• volum redus al construc�iilor noi, prin modificarea construc�iilor existente �i reno-
varea economic� a spa�iilor; 

• cre�terea calit��ii spa�iilor �i reducerea consumurilor în exploatare, în special, de 
energie �i folosirea materialelor noi, f�r� risc pentru s�n�tate (netoxice �i nealergizante); 

• ora�e mai dense, concomitent cu structuri suburbane mai reduse �i mai pu�ine 
locuin�e în apartamente, inclusiv, demolarea suburbiilor cu locuin�e inferioare; 

• arii urbane cu mult� verdea�� prin amenajarea foarte atent� a terenului neconstruit; 
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• schimbarea concep�iei privind circula�ia urban� prin deplasarea ponderii c�tre 
traficul u�or, în detrimentul celui auto. 

În aceast� direc�ie, înc� din anul 1995, Guvernul României a promovat o strategie de 
restructurare �i reform� în domeniul amenaj�rii teritoriului, urbanism, lucr�ri, construc�ii care 
se reg�se�te în Legea Locuin�ei (Nr. 114/11.10.1996 cu modific�rile ulterioare) �i care 
proclam� accesul liber �i neîngr�dit al fiec�rui cet��ean român la o locuin�� decent�. 

În urma public�rii rezultatelor recens�mântului popula�iei �i al locuin�elor din 18 martie 
2002, se poate realiza o compara�ie actualizat� a unor indicatori privind activitatea de 
construc�ii în România, cu cei din ��rile europene reda�i de c�tre Comisia Economic� pentru 
Europa, în Buletinul Statistic Anual al locuin�elor �i construc�iilor, editat la Geneva1. 

În România, m�rimea medie a unei gospod�rii este de 2,89 persoane; 54% din 
totalul gospod�riilor popula�iei este în municipii �i ora�e, iar 46% în mediu rural. 

Astfel, în �ara noastr�, exist� 4.846,6 mii cl�diri în care se afl� 8.110,4 mii locuin�e, 
având 20.703 mii camere de locuit care totalizeaz� o suprafa�� locuibil� de 304.253,2 mii mp. 
Num�rul mediu de camere pe o locuin�� este de 2,6, suprafa�a medie locuibil� pe o locuin�� 
este de 37,5 mp, iar suprafa�a medie locuibil� pe o persoan� este de 14,2 mp. 

 

�ara Num�rul mediu de 
camere/locuin�� 

Suprafa�a medie 
locuibil�/locuin�� 

Ponderea locuin�elor 
proprietate privat� din 
fondul de locuin�e (%) 

România 2,6 37,5 97,0 

Bulgaria 2,7 63,7 91,0 
Ungaria 4,2 52,0 89,6 
Polonia 4,3 50,6 61,3 

Republica 
Ceh� 

3,9 68,0 45,2 

Austria 4,2 61,1 54,7 
 

Comparând indicatorii respectivi din România �i alte ��ri din Europa, se observ� c�, atât 
în ceea ce prive�te num�rul mediu de camere/locuin��, cât �i suprafa�a locuibil�/locuin��, �ara 
noastr� se situeaz� pe ultimele locuri în Europa, dar are o pondere important� (97%) în 
ceea ce prive�te locuin�ele proprietate privat� datorat�, în special, vânz�rii dup� 1990, a 
locuin�elor proprietate de stat c�tre chiria�i la pre�uri extrem de sc�zute. 

În România antebelic�, avântul deosebit în domeniul construc�iilor a fost favorizat de 
evenimente politice excep�ionale, precum înf�ptuirea României Mari. 

O deosebit� importan�� pentru acest sector l-a reprezentat Legea pentru stimularea 
construc�iei de locuin�e din 3 mai 1927 care a favorizat construc�ia de locuin�e în perioada 
1928-1940, când s-a realizat un volum mare de cl�diri, cartiere de locuin�e precum Vatra 
Luminoas� �i Domenii în Bucure�ti, dar �i în celelalte ora�e ale României. 

Conform acestei legi, veniturile realizate din aceste imobile au fost scutite de 
impozite timp de 10 ani; dup� care, impozitele au fost reduse cu înc� 50%), pentru înc� 5 
ani; chiriile pentru locuin�ele realizate conform legii mai sus men�ionate nu au fost supuse 
Legii chiriilor ci s-au stabilit liber, prin negociere; acordarea de credite pentru o perioad� 
de 30 ani �i alte facilit��i (dobânda cu 1 – 2% mai mare decât taxa de scont a B�ncii 
Na�ionale) pentru construirea locuin�elor sociale (economice), în favoarea func�ionarilor �i 
pensionarilor publici cu venituri modeste (sub 200.000 lei anual) care nu mai posedau un 
alt imobil de locuit în aceea�i localitate2; asocia�iile constituite în baza Legii din 3 mai 1927 
                                                      
1 Anuarul construc�iilor �i locuin�elor editat la Geneva de Comisia European� pentru Europa, 2003 
2 În perioada 1929 – 1933, Banca Na�ional� a României practica o tax� a scontului de 9%, iar b�ncile 
comerciale acordau credite cu o dobând� de 16-18% 
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au primit terenuri la pre�uri modice de la stat, jude�ele sau comunele fiind scutite de taxe 
de timbru �i de construc�ii; 

Finan�area se asigur� de c�tre Fondul pentru Construirea de Locuin�e care avea ca 
resurse alimentari de la bugetul statului, alimentari de la bugetele localit��ilor, împrumuturi 
�i dona�ii. 

Pentru asigurarea amplasamentelor locuin�elor, de�in�torii de terenuri libere din ora�e 
au fost obliga�i prin efectul legii fie s� realizeze construc�ii pe aceste terenuri, fie s� le 
vând�, nerespectarea acestei dispozi�ii conducând la plata unui impozit suplimentar. 

Societ��ile pe ac�iuni cu un capital mai mare de 50 milioane lei au fost obligate s�-�i 
construiasc� sedii dac� Ia data promulg�rii legii din 1927 nu posedau sediu, în caz contrar, 
fiind amenda�i cu o sum� de 5 ori mai mare decât chiria pl�tit� pentru sediul închiriat. 

Concomitent, societ��ile pe ac�iuni, indiferent de m�rimea capitalului, care aveau 
peste 100 salaria�i erau obligate s� contribuie cu 5% din profitul anual pentru construc�ia 
de locuin�e �i, în acest scop, se asociau (sindicate patronale), care, pentru atragerea de 
fonduri aveau dreptul s� emit� obliga�iuni. 

Pentru ducerea la îndeplinire a dispozi�iilor Legii din 3 mai 1927, a fost înfiin�at� Casa 
Construc�iilor, cu urm�toarele competente: 

- stabilirea caracteristicilor tehnice ale locuin�elor sociale (economice); 
- avizarea cererilor de înlesniri pentru construc�ii de cl�diri; 
- acordarea de credite pentru construc�ia de locuin�e; 
- rezolvarea tuturor problemelor în leg�tur� cu construc�ia de locuin�e care nu 

fuseser� prev�zute de sus-numita lege. 
Fondul de locuin�e care s-a realizat prin aplicarea Legii din 3 mai 1927 este �i în 

prezent de referin�� din punct de vedere arhitectural �i func�ional. 
Începând cu anul 1990, prin trecerea economiei române�ti din sistem centralizat la 

principiile economiei de pia��, ramura construc�iei de locuin�e a suferit un declin evident. 
În perioada 1990-2005, s-au construit circa 400.000 locuin�e, cu mult sub necesit��i, ceea ce a 

condus ca, în România, s� se înregistreze o cerere nesatisf�cut� de circa 1.000.000 locuin�e. 
Aceast� situa�ie a fost determinat�, în special, de lipsa fondurilor financiare. În timp ce 

pân� în 1990, de la buget se finan�au 90-95% din locuin�ele construite, începând cu 1990, 
finan�area locuin�elor din fondurilor statului a sc�zut an de an, cauzat� de ritmul redus de 
cre�tere a produc�iei industriale, cu consecin�e în insuficien�a mijloacelor financiare pentru 
investi�ii, cre�tere important� a pre�urilor materialelor de construc�ii, atragerea insuficient� a 
capitalului str�in etc. 

Din num�rul de locuin�e realizate, marea majoritate (peste 85%) s-au construit în mediul 
rural, în special, în regie proprie de c�tre proprietari, cu materiale de calitate inferioar� �i grad 
redus de dot�ri, izolare termic� �i siguran�� antiseismic�. 

Cre�terea economic� din ultimii ani au permis condi�ii mai avantajoase de acordare 
reg�site în: dobânzi în permanent� sc�dere (sub 10%); perioad� avantajoas� de 
acordare a creditelor (pân� la 20-25 de ani); garan�ii diversificate (giran�i, ipoteci, metale 
pre�ioase, depozite bancare, hârtii de valoare). 

Sc�derea infla�iei a f�cut posibil ca b�ncile s� acorde credite ipotecare, unde 
singura garan�ie o constituie îns��i construc�ia propriu-zis�. 

Studiile de pia�� arat� c�, de exemplu, creditele ipotecare în ROMÂNIA vor ajunge 
în 2-3 ani la un nivel de cca. 8 miliarde de Euro. 

Datorit� exploat�rii, locuin�ele sufer� eroziune, fisur�ri, sl�birea conexiunilor, alunec�ri, 
striviri, etc., degradarea construc�iilor este contracarat� prin m�suri de interven�ie sub forma 
reabilit�rii. 

În ceea ce prive�te fondul de locuin�e existent, se remarc�: 
1. Peste 2,5 milioane locuin�e construite pân� în prezent, situate în blocuri, necesit� 

îmbun�t��irea protec�iei termice �i a sistemelor de înc�lzire, precum �i lucr�ri importante la 
elementele func�ionale (instala�ii sanitare, înc�lzire, tâmpl�rie exterioar�); 
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2. Peste 450 mii locuin�e, afectate de cutremure succesive necesit� lucr�ri de consolid�ri; 
3. Peste 175 mil. locuin�e situate în mediul urban au condi�ii de locuire sub stan-

dardele acceptabile (confort III �i IV), în prezent nelocuite în mare parte �i care necesit� 
costuri de reabilitare. 

În Declara�ia de la Instanbul, ocazionat� de a doua Conferin�� a Na�iunilor Unite 
pentru A�ez�ri Umane (Habitat II) din 3-14 iunie 19963 se reitereaz� sus�inerea 
obiectivelor universale de a asigura o locuin�� convenabil� pentru fiecare om, determinat� 
de extinderea ofertei de locuin�e accesibile �i stimul�rii în acest sens a func�ion�rii 
eficiente a pie�elor, în condi�ii de responsabilitate social� �i fa�� de mediu. 

Toate aceste cerin�e se vor realiza prin înt�rirea capacit��ilor financiare �i 
institu�ionale din fiecare �ar� care s� conduc� la mobilizarea resurselor financiare la nivel 
na�ional �i interna�ional, inclusiv resurse noi �i suplimentare din toate sursele: multilaterale 
�i bilaterale, publice �i private. 

Aplicarea prevederilor Declara�iei de la Instanbul va permite fiec�rui cet��ean de pe 
glob s� poat� tr�i într-o locuin�� sigur�, cu perspectiva unei vie�i decente, în demnitate, 
deplin� s�n�tate, siguran�� �i speran��. 

Dup� criza energetic� din 1973, toate ��rile din Europa de Vest, au trecut la 
efectuarea unor programe na�ionale prin care s-au aplicat diferite solu�ii de îmbun�t��ire a 
gradului de protec�ie termic�, oferindu-se facilit��i fiscale: credite de stat cu dobând� mic�, 
tarife diferen�iate la energia termic�, scutirea de impozite sau impozite reduse etc.  

În Europa de Vest, în ��rile membre ale Comunit��ii Economice Europene, începând 
cu 1 ianuarie 1993 a intrat în vigoare Pia�a Unic� European�, din care face parte Pia�a 
European� a Lucr�rilor Publice. 

Aceast� pia�� în construc�ie este format� din contracte cu titlu oneros, încheiate în 
scris între un antreprenor �i o „autoritate adjudec�toare“ �i are ca obiectiv proiectarea �i 
execu�ia unor lucr�ri de construc�ie. 

Autoritatea adjudec�toare are ca sarcin� s� asigure prin intermediul sistemului de 
licitare principiile concuren�ei libere în lucr�rile publice �i poate fi prezentat� prin orice 
organiza�ie care cumuleaz� urm�toarele calit��i: personalitate juridic�; obiect de activitate 
privind satisfacerea de nevoi de interes general, finan�at�, gestionat� sau condus� par�ial 
sau total prin fonduri publice. 

Fac obiectul pie�ei europene a lucr�rilor publice în construc�iile de cl�diri, urm�toarele 
activit��i specifice: 

• construc�iile de cl�diri de locuit sau cu alt� destina�ie; 
• s� execute acoperi�uri sau terase; 
• s� execute închideri exterioare de orice fel (tâmpl�rie metalic�, lemn, geam); 
• s� execute sobe, cuptoare, �emineuri; 
• renov�ri �i între�ineri ale fa�adelor. 
În alte ��ri vest-europene dezvoltate, locuin�ele – sunt într-o diversificare permanent� 

atât din punct de vedere al proiect�rii, materialelor folosite, tehnologiilor aplicate, cât �i a 
încadr�rii în standardele de confort �i ecologice deosebite. 

Ponderea în volumul construc�iilor de locuin�e realizate în 2004 a principalelor ��ri 
vest-europene se prezint� astfel: 

• Germania:                  20.0% 
• Fran�a :                       15.3% 
• Italia:                          13.9% 
• Marea Britanie:          13.6% 
• Spania:                   8.2% 
TOTAL:                       71.0% 

                                                      
3 Declara�ia de la Instanbul (3-14 iunie 1996) a guvernelor statelor participante la Conferin�a mondial� 
Habitat II, pct. 3 �i 8 
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Fondul de locuin�e existent în România, executat in diferite etape, cu diferite solu�ii 
structurale �i arhitecturale �i grade diverse de produc�ie termic�, va trebui s� constituie 
obiectul reabilit�rii termo-tehnice �i de modernizarea arhitectural� �i func�ional� în scopul 
ridic�rii calit��ii confortului interior, reducerii consumului de energie �i atenu�rii emisiilor 
poluante pentru mediul înconjur�tor. 

Majoritatea acestor locuin�e sunt situate în cl�diri cu vechimea cuprins� între 15 �i 55 
ani, caracterizate printr-un grad redus de izolare termic� �i o uzur� avansat�. Structura 
fondului de locuin�e din România în func�ie de vechime este ilustrat� în figura urm�toare. 

 

 
 

În acest fel, consumul specific, fie energie pentru înc�lzirea cl�dirilor a sc�zut: în 
Germania cu 65%; în Italia cu 40%; în Austria cu 55%; în Fran�a cu 60%. 

Investi�ia unei sume în reabilitarea termic� a cl�dirilor a condus la crearea de mai 
multe locuri de munc� decât în cazul investi�iei aceleia�i sume în cre�terea capacit��ilor de 
produc�ie în surse termice.  

Consumurile specifice de c�ldur� �i ap� cald� de consum din România au valori 
aproximativ duble fat� de cele din ��rile Uniunii Europene �i reclam� introducerea, cu 
prioritate a politicii de cre�tere a eficien�ei acestora la scara întregii ��ri. 

În condi�iile unui declin accentuat al resurselor interne de hidrocarburi �i în 
perspectiva cre�terii economice, dependen�a de importuri energetice se va accentua, 
agravând deficitul balan�ei externe. 

Ponderea consumurilor energetice în bilan�ul energetic anual al unui apartament 
mediu construit în perioada 1970 – 1985: 

 

 
Pe ansamblul cl�dirilor de locuit din România, eficien�a utiliz�rii c�ldurii pentru înc�lzire, 

ap� cald� �i prepararea hranei este de numai 43% din cantitatea de c�ldur� furnizat�. 
M�surile pentru reabilitarea termic� a cl�dirilor de locuit constau în:  
a interven�ii la nivelul elementelor de construc�ie exterioare care alc�tuiesc anvelopa 

cl�dirii prin termoizola�ii, modernizarea ferestrelor etc.); 
b. gestionarea individual� a utilit��ilor prin montarea în apartamente a repartitoarelor 

de costuri; 
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c. termoizolarea conduselor din subsoluri; 
d. modernizarea echipamentelor de producere a utilit��ilor termice: cazan de producere 

energie termic�, boiler pentru prepararea apei calde menajere, corpuri de înc�lzire; 
e. contorizarea la nivel de cl�dire; 
f. înlocuirea arm�turilor defecte �i modernizarea acestora. 
În privin�a reabilit�rii cl�dirilor existente din �ara noastr� se apeleaz� la ac�iuni pentru 

crearea unui cadru institu�ional �i legislativ în vederea inventarierii �i diagnostic�rii termice 
a fondului construit, precum �i asigur�rii fondurilor necesare pentru diagnosticarea �i 
realizarea lucr�rilor de reabilitare termic�. 

O.G. 39/2000 prevede �i o serie de surse de finan�are �i de facilit��i fiscale, precum: 
-  aloca�ii din bugetele locale; 
-  fonduri proprii ale proprietarilor cl�dirilor care se reabiliteaz�; 
-  atragerea de fonduri de la firme sau societ��i comerciale de management �i servicii 

energetice, de la regiile de alimentare cu c�ldur� �i ap� cald� de consum pentru reabilitarea 
re�etelor de distribu�ie din subsolul cl�dirilor de locuit �i pentru montarea de contoare, 

-  fonduri proprii ale agen�ilor economici care au în proprietate sau în administrare 
cl�diri de interes public. 

Administra�iile de locatari pot s� contracteze împrumuturi de la b�nci pentru aceste 
programe de cel mult 85% din valoarea lucr�rilor de reabilitare pentru care statul acord� 
subven�ii în valoare de 30% din valoarea creditului. 

Prin reabilitarea termic� a blocurilor de locuin�e, se estimeaz� o reducere a energiei 
termice necesare înc�lzirii de pân� la 60%. 

Astfel, pierderile de energie scad de la 33% ini�ial la 9.3% în cazul pere�ilor placa�i cu 
polistiren; de la 56% la 36.2% pentru ferestrele la care s-au montat geamuri tip termopan; 
pierderile prin acoperi�uri de la 5% la 1.5%, iar pierderile prin plan�ee s-au redus de la 6% 
la 2.5%. 

De altfel, Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European din 16 decembrie 2002 
privind performan�a energetic� a cl�dirilor prevede (art. 4) c� se vor lua m�suri necesare 
pentru asigurarea cerin�elor de baz� pentru performan�a energetic�, iar pentru cl�dirile noi 
(art. 5) se prevede c� pentru acestea se vor asigura sisteme de alimentare cu energie 
bazate pe surse reînnoibile, cogenerare etc. 

În situa�ia cl�dirilor renovate, (art. 6) performan�ele lor energetice trebuie s� fie crescute. 
Costul reabilit�rii termice pentru un apartament cu 3 camere este de cca. 2000 euro. 
În �ara noastr�, începând din anul 1977, dup� marele cutremur din 4 martie, exist� 

obligativitatea urm�ririi comport�rii construc�iilor instituit� prin lege. 
Urm�rirea comport�rii în exploatare a construc�iilor comport� o activitate sistematic� 

de observare-m�surare a fenomenelor ce caracterizeaz� performan�ele acestora, în 
vederea evalu�rii, men�inerii �i refacerii aptitudinii lor pentru exploatare, a prevenirii 
degrad�rii lor �i a accidentelor, precum �i pentru stimularea cercet�rii, fundamentarea 
reglement�rilor �i orientarea politicii statului în domeniul construc�iilor. 

Institutul Na�ional de Cercetare în Construc�ii �i Economia Construc�iilor (INCERC) 
men�ioneaz� c� în cazul unui cutremur cu intensitatea de 6 grade pe scara Mercalli, cel 
pu�in 1000 de blocuri (cca. 20.000 de apartamente) din toat� �ara ar fi grav avariate 
punând în pericol via�a locatarilor. Este vorba despre blocuri construite în zona Moldovei, 
care prezint� pericolul de a se pr�bu�i la cutremure de 6.5 – 6.8 pe scara Richter, similare 
celor care s-au produs în zona Vrancea. 

Întrucât un num�r de 3600 de cl�diri de locuit din 26 de jude�e sunt încadrate in 
gradul I de risc seismic �i reprezint� pericol public, se deruleaz� un program de 
consolidare a cl�dirilor de locuit, România fiind singura �ar� din lume care nu are un 
program de consolidare a imobilelor de locuit proprietate privat�. 

Aceste cl�diri se cer consolidate, existând fonduri alocate. 
Locatarii care locuiesc în astfel de blocuri pot beneficia de facilit��i financiare, prin 
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care pot contracta credite bancare, în acest sens, ei achitând contravaloarea lucr�rilor de 
consolidare în decurs de 25 de ani, în rate, f�r� perceperea de dobânzi. Proprietarii 
apartamentelor respective, care au venituri medii lunare pe membru de familie sub câ�tigul 
salarial mediu lunar pe economie sunt scutite de plata ratelor. 

De asemenea, crearea unor stocuri regionale de construc�ii prefabricate, foarte 
u�oare �i durabile, gata de a fi montate în câteva zile acolo unde s-a produs un dezastru, 
conduce la salvarea multor vie�i în caz de calamit��i naturale. 

Prin adoptarea hot�rârilor de a trece la desf��urarea generalizat� a lucr�rilor vizând 
consolidarea cl�dirilor care ar putea fi grav avariate la un viitor cutremur, precum �i 
diminuarea necesarului de energie de care este nevoie în cl�diri pentru satisfacerea 
exigen�elor de igien� �i confort se sconteaz� efecte favorabile din punct de vedere 
economic, ecologic �i strategic. 

Întrucât pu�ini proprietari vor fi în m�sur� s� contracteze lucr�rile respective se 
impune trecerea la asigurarea obligatorie a cl�dirilor, cuantumul primelor de asigurare 
pl�tite de proprietari vor cre�te substan�ial, în timp ce la nivelul întregii ��ri se vor acumula 
fonduri importante, disponibile pentru sus�inerea lucr�rilor de renovare.  

Obiectivele relans�rii procesului investi�ional trebuie s� se bazeze pe efectul de 
propagare �i multiplicare a procesului de investi�ii-construc�ii în toate sectoarele 
economiei, care presupune urm�toarele priorit��i: 

1. stimularea form�rii de capital pentru dezvoltare, în special, în sectoarele care 
valorific� eficient resursele de care dispune în prezent economia na�ional�; 

2. clarificarea cadrului legislativ �i normativ privind proprietatea imobiliar�, respectiv, 
utilizarea trenurilor ca resurs� neregenerabil� (cadastrul imobiliar-edilitar); 

3. asigurarea dezvolt�rii durabile a a�ez�rilor �i protejarea patrimoniului deja construit. 
Necesitatea de a moderniza capacit��ile de produc�ie �i utilajele din construc�ii care 

sunt supuse uzurii morale, conduce la necesitatea asigur�rii de fonduri reg�site în 
împrumuturi pe termen mediu �i lung. 

Participarea diferitelor surse la finan�area construc�iilor de locuin�e, men�ionate în 
lucr�ri de specialitate �i diferite publica�ii, de modelele de finan�are în acest domeniu care 
opereaz� atât în ��rile dezvoltate (Marea Britanie, S.U.A. etc.), cât �i în fostele ��ri 
socialiste permite expansiunea f�r� precedent a construc�iilor �i în particular a celor cu 
destina�ie de locuire. 

Necesit��ile de fonduri pentru rezolvarea problemelor locuirii în România la standarde 
europene, implic� o diversificare a surselor de finan�are: 

1. Cre�terea pentru o perioad� limitat� a aloca�iilor de la buget pentru construirea 
locuin�elor pentru categorii defavorizate ale popula�iei: tineri �i pensionari, sumele actuale 
prev�zute în bugetul de stat fiind insuficiente; 

2. Repartizarea de aloca�ii bugetare pentru consolidarea rezisten�ei locuin�elor 
inventariate �i expertizate ca expuse la riscuri în cazul seismelor; 

3. Acordarea de c�tre b�ncile comerciale de credite societ��ilor comerciale cu 
specific de construc�ie �i care î�i propun ca obiect de activitate construirea �i vânzarea la 
„cheie“ a locuin�elor cu garan�ii ale statului; 

4. Continuarea atragerii de resurse financiare de la institu�ii financiare Interna�ionale 
(Banca Mondial�, Banca European� pentru Reconstruc�ie �i Dezvoltare), cât �i de la 
b�ncile comerciale str�ine; 

5. Încurajarea de fuziuni sau constituiri de institu�ii financiare cu capital mixt pe 
teritoriul României care s�-�i propun� investirea în proiecte de locuin�e. În acest sens, 
men�ion�m crearea Fondului Roman pentru post-privatizare, având ac�ionari BERD, 
PHARE �i Compania de Management Român; 

6. P�strarea �i dezvoltarea spiritului de economisire a popula�iei cu destina�ie 
construirea de locuin�e personale aceste fonduri reprezentând o garan�ie colateral� din 
valoarea construc�iei pentru ob�inerea unui credit la nivelul de dobând� a pie�ei �i care s� 



�
��
�

��
�

�
��
�

��
�

�
��
�

��
�

�
��
�

��
� �

��
��

�

���
�

�

���
�

�

���
� �� �� �
�	��	 ��	��	
�� ��

Tendin�e actuale în finan�area construc�iei �i renov�rii locuin�elor  

 

97 

fie garantat cu locuin�� propriu-zis�; 
7. Garan�iile lunare re�inute actualmente constructorilor pân� la finalizarea locuin�elor 

�i care se depun în depozite bancare cu dobând� la vedere, s� constitute surse pentru 
finan�are pentru construirea de locuin�e sociale, administrate de municipalitate; 

8. Pentru toate materialele care se import�, circa 20-30% din taxele vamale s� 
alimenteze fondul pentru locuin�e administrat de Agen�ia Na�ional� pentru Locuin�e. 
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Modific�rile neprev�zute ale ratelor de schimb, dobânzilor �i pre�urilor pot afecta atât 

nivelurile propuse ale câ�tigurilor societ��ilor comerciale, cât �i supravie�uirea acestora. În 
ultima perioad�, societ��ile comerciale se confrunt� din ce în ce mai mult cu riscuri ce pot 
lua astfel de forme. În aceste condi�ii, implementarea de noi �i avansate tehnologii, 
alimentarea cu materii prime la cele mai sc�zute pre�uri, dezvoltarea unui marketing de 
cea mai bun� calitate devin din ce în ce mai pu�in importante în raport cu modificarea 
rapid� a pre�urilor care poate practic s� conduc� societ��ile la faliment. Schimb�rile rapide 
în ratele de schimb pot avea ca efect apari�ia unor competitori tot mai puternici. Varia�ia 
ratelor dobânzilor poate crea o presiune important� asupra costurilor suportate de 
societ��ile comerciale.  

Pie�ele financiare au reac�ionat la cre�terea variabilit��ii pre�urilor, dezvoltând 
instrumente care s� permit� un transfer al riscului financiar de acest tip c�tre o ter�� parte 
dispus� s� accepte acest risc. De asemenea, ele au încercat s� dezvolte unele 
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instrumente financiare care s� separe riscul financiar determinat de fluctua�ia pre�urilor de 
alte tipuri de risc care pot ap�rea în procesul cre�terii de capital.   

Factor al promov�rii schimburilor comerciale �i al rela�iilor de cooperare economic� 
interna�ional�, creditul a dobândit o importan�� deosebit� în rela�iile externe contem-
porane. El se manifest� sub forme determinate de natura pl��ilor, intereselor �i în�ele-
gerilor dintre organiza�iile economice participante la circuitul mondial de bunuri, valori �i 
servicii. În forma lui cea mai simpl� �i mai des întâlnit�, creditul se utilizeaz� ca modalitate 
de plat� cunoscut� sub denumirile de credit documentar, acreditiv, scrisoare de credit. 
Importan�a creditului cre�te în marile tranzac�ii de afaceri complexe din domeniul 
cooper�rilor interna�ionale. Ca �i în alte domenii de importan�� mai redus�, în acest 
domeniu se întâlnesc diverse tipuri de credit, cum ar fi: creditele financiare, credite 
comerciale, credite pe termen scurt, mediu sau îndelungat, credite cu dobând� simpl�, 
compus� sau f�r� dobând�, credite cu dobând� fix� sau variabil�, credite guver-
namentale, bancare sau credite acordate de institu�ii financiare interna�ionale, credite de 
consum, de investi�ie, de exploatare sau de circula�ie.  

Indiferent de forma pe care o are, creditul este susceptibil de a fi afectat de riscul de 
credit care const�, practic, în nesiguran�a debitorului c� va putea ob�ine rezultatele 
scontate din utilizarea creditului în scopul pe care �i l-a propus �i nesiguran�a creditorului 
c� i se va restitui la termen creditul acordat cu dobânzile aferente.  

Riscul creditului implic�, astfel, incertitudinea creditorului de a-�i recupera banii 
împreun� cu dobânzile aferente sau de a încasa pre�ul m�rfurilor livrate pe credit sau al 
presta�iilor de servicii realizate în acelea�i condi�ii de plat�, precum �i incertitudinea 
debitorului de a putea s� ramburseze la termen creditele primite.  

Incertitudinea creditorului de a-�i încasa crean�a se întemeiaz� pe lipsa de bonitate a 
debitorului. Incertitudinea debitorului de a nu-�i onora la timp datoria extern� se 
întemeiaz�, în exclusivitate, pe posibilitatea de a nu realiza veniturile programate din 
investi�ia sau afacerea realizat� cu creditul ob�inut, cu alte cuvinte, pe posibilitatea de a nu 
fi atins gradul de eficien�� economic� preconizat, înso�it� de un factor agravant: 
înregistrarea de pierderi �i nu de câ�tiguri. Alte categorii de incertitudini pot fi: interven�iile 
autorit��ilor guvernamentale, devaloriz�ri sau revaloriz�ri monetare, instituirea de moratorii 
na�ionale asupra pl��ii datoriilor externe etc. 

Literatura de specialitate identific� cinci surse principale de risc financiar. Una dintre 
aceste surse are în vedere, în primul rând, riscul macroeconomic, în timp ce celelalte se 
refer�, direct sau indirect, la riscul de credit. Riscul macroeconomic se reflect� în gradul de 
expunere la �ocuri externe, cum ar fi cre�terea pre�ului petrolului sau al pre�urilor anumitor 
tipuri de produse sau al materiilor prime, în persisten�a dezechilibrelor macro-financiare, în 
cre�terea brusc� a ratelor dobânzilor. Cre�terea creditelor, în special, a creditelor 
ipotecare, este, de asemenea, o surs� important� de risc financiar, în acele situa�ii în care 
agen�ii economici au datorii însemnate. Riscul generat de pre�uri apare, în special, în 
situa�iile în care pie�ele par s� subestimeze riscul de credit, �i acolo unde exist� un nivel 
sc�zut al extinderii creditelor. Concentrarea riscului într-un num�r relativ limitat de institu�ii 
�i sectoare, cum ar fi asigur�rile, unde o parte important� a riscului de credit se poate 
extinde �i asupra creditelor indirecte. În fine, o surs� important� a vulnerabilit��ii financiare 
o constituie cre�terea interdependen�ei între diferitele sectoare financiare.  

Evaluarea �i diminuarea efectelor acestor surse principale de risc financiar s-ar putea 
realiza prin: 

1) îmbun�t��irea calit��ii informa�iilor furnizate investitorilor, prin promovarea unei 
estim�ri continue a agen�ilor comerciali; 

2) colectarea de date statistice �i stabilirea unor indicatori ai validit��ii financiare, 
corespunz�tori diferitelor medii economice �i financiare; 

3) dezvoltarea unei culturi a riscului; 
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4) construirea unui capital compensator în raport cu nivelul de expunere la risc al 
institu�iilor creditoare; 

5) existen�a posibilit��ii ca b�ncile s� opteze pentru o modalitate de calcul a cerin�elor 
de capital în raport cu riscul de credit �i a riscului opera�ional; sub supravegherea autorit��ilor, 
b�ncile î�i pot crea propriile sisteme de evaluare intern� a riscului; 

6) stabilirea unor standarde �i tehnici de identificare a riscului, �inând cont de 
dezvoltarea pie�ei creditelor indirecte. 

Complexitatea instrumentelor de transfer al riscului de credit c�tre companiile de 
asigur�ri �i posibila existen�� a asimetriei informa�iilor referitoare la pia�a de credit face mai 
acut� importan�a furniz�rii de informa�ii agen�ilor economici în ceea ce prive�te asigurarea 
stabilit��ii financiare. Furnizarea de informa�ii este unul din instrumentele preferate, în 
general, de b�ncile centrale ale celor mai multe state, lucru realizat prin publicarea unor 
recenzii referitoare la stabilitatea financiar�.  

Acest mod de informare ridic� unele probleme, în special, în privin�a publicului �int� al 
acestor publica�ii �i a nevoilor lor �i a riscului de autogenerare a crizelor financiare, în 
particular în cazul b�ncilor centrale care nu sunt responsabile cu controlul �i 
supravegherea institu�iilor de credit. În acela�i timp se pare c� activit��ile implicate în 
transferul riscului de credit se concentreaz�, în primul rând, în sectorul bancar. 
Preocup�rile în ceea ce prive�te transferul riscului c�tre sectorul de asigur�ri pare s� 
devin� din ce în ce mai accentuate. Activit��ile implicate în transferul riscului de credit par 
s� corespund� unei diversific�ri a riscului �i au ca rezultat o cre�tere a lichidit��ilor pe 
pia��. O mai bun� stabilitate financiar� rezult� astfel din dezvoltarea pe pia�a financiar� a 
creditelor indirecte �i prin promovarea unei mai bune distribu�ii a riscului. 
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We witness today a reconsideration of the necessity, role and place of the industry 
within the framework of the Romanian economy, the rediscovery of the principle that 
development implies an obligatory process of industrialization. 

In fact, starting with 1975, the second General Conference of O.N.U.D.I (Lima) proclaims 
that “industry is a dynamic instrument for growth, indispensable to the economic and social 
development of the developing countries, especially for the less advanced of them”. 

At present, the developing countries, among them there is also situated Romania, are 
unanimously agreeing with the necessity of the industrialization and with the fact that the 
nations about developed countries and industrialized countries are equivalent. 

What is the situation of the Romanian industry? 
Within the structure of the national economy, industry occupied both before and after 
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1990, an important place, being the main source for realizing the Gross Domestic Product 
and the national income. 

But the Romanian economy, and especially the industry, was built up as an 
integrated system inside which the branches were, by virtue of command principles, 
interdependent regarding their way of functioning. 

Under those circumstances the Romanian industry produced with great costs for the 
internal needs and for the export and thus certain branches became inefficient, ensuring 
the necessary productions for restarting and continuing the production cycle. They speak 
about “pauper increasing” /4/ of the industry of the 80’s. 

That is why, after 1990, the transfer to a market economy imposed a new approach 
of the Romanian economy and a total change of it. 

The change proved to be a very complicated and complex process that it initially 
seemed. And this happened because the inheritance was but a rigid economy having 
great distortions caused by command industrialization with a lack of any market reforms. 

Romania witnessed a sinuous economic evolution, a process of boom and slump, 
with great fluctuations of the industrial output. 

In 1990 the Romanian industry was named a “pile of old iron things”!? During the first 
years of transition, between 1990 – 1992 years, the country knew a first period of deep 
recession, characterized, among other facts, by a massive decrease of output. 

Between 1993-1996 years there existed a positive dynamics of output, but, at the 
same time, tensions were accumulated and they had an impact upon other fields of the 
economical and social life, e.g. a rapid growth of the external liability and great difficulties 
in financing the external balance. 

In 1997 reforming methods were adopted (structural adjustment, spur of the 
privatization) which had major costs and led to a cumulated decline of the economy of 
about 16% for the GNP in the period 1997-1999. 

At the end of these three years of deep recession, the year 2000 put into evidence 
(marked out) visible recovery signs and it seemed that Romania had the chances to live 
apart “the fatalistic cycle boom and slump” /4/ that characterized the economy evolution in 
the last past ten years. 

At present we witness an approximate stabilization of the Romanian industry. 
In its industrial policy Romania had to (and the process is not finished) solve the 

problem of the transition from a vertically approach to a dominant horizontally one, 
integrated in a coherent way with the general effort of the reforms. The essential pillars of 
the horizontally approach of the industry are privatization and re-organization.  

The idea of privatization and re-organization was correct, but the realizing process 
had to be made up in accordance with the concrete realities existing in our country. It was 
wrong considering privatization as a universal solution for the lack of efficiency of state 
enterprises and for the lack of funds of the central budget. It would have been necessary 
that in the perspective of starting a process of privatization, the legal framework should be 
also design and be favorable to the re-organizing phenomenon, to the development of 
trade firms and to the appearance and consolidation of the Romanian capital. But the laws 
appeared at the beginning of the transition period (Law 15/1990 regarding the 
transformation of the Romanian enterprises in autonomous companies and trade firms and 
Law 31/1990 regarding the building up of trade companies), and they were addressed 
especially to the industry. They didn’t have the expected effect; on the contrary, they 
contributed to the destroying of the Romanian capital. They didn’t encourage the creation 
and the consolidation of the capital; they devastated the Romanian economy. 

On the background of the desire for re-structuring and privatization of the industrial 
enterprises which had a state capital, there were promoted certain methods and they were 
given a legal back-up which led to undesired results, even to a great disasters in the sector. 

We are presenting hereinafter the main models of the privatization, having in mind 
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their impact upon the flows of capital. 
� The “MEBO” method, the first great effort for the privatization spread at a national scale, 

had as its major effect the transfer to a private ownership of the most profitable trade companies, 
small and medium, in exchange of an insignificant amount of money; the method didn’t make it 
possible the acquisition of some important flows of capital because the capital was quiet rare at 
that time in the country. 

� The mass-privatization program (the great privatization, the shares dissemination) was a 
way for spreading the assets by means of some tickets, and this led to the wide spread of the 
property and consequently it brought the passivity of the shareholder, having no positive effects 
upon the development of industry; thus, the transaction of tickets was encouraged and an informal 
market of capital was created. 

� The direct sales, that characterized especially the economy of the years 1997 and 1998, 
were linked to “the need of foreign exchange” which was an evident phenomenon of that period in 
Romania. The authorities transformed the privatization into a source of incomes in order to cover 
the expenditures of the state budget. 

The direct sales represent the most rapid way for the privatization and, opposite to the sales 
realized by the means of the capital market, the Government has an important role regarding the 
sale price. 

The disadvantage of the method is given by the possibility of appearing some problems 
linked to the competition during the period post-privatization; the fact is that the new owners, the 
foreign ones, may use their gained power on the market in order to act in an anti-competition way, 
leading to some significant transfers of capital or to misappropriation of some potential flows from 
the part of other investors. 

� The privatization by means of the capital market registered a less intensive rhythm. 
The reality of the Romanian industry shows that the entrances of foreign capital don’t 

represent a guarantor that may exchange a private firm into a profitable and competitive one. The 
improvement of the general legal framework it is an obligatory necessary and also the creation 
and implementation of some economic policies in order to insure the competitive environment and 
to adjust the disturbances. 

Some other further causes which also led to the diminution of the industrial output by 
contrast to the year 1989: 

- the breaking of the relationships with the former CAER countries, countries which 
constitute an export market for some Romanian products considered competitive from a technical 
and quality point of view; 

- the severe reduction that ended with a total destroy of exports of industrial commodities in 
the third-world countries; 

- the elimination of Romania from the abroad markets even for some traditionally recognized 
export items like oil machinery, chemical products, machine-tools, tractors and textiles; 

- The passage to the de-centralized industry without having in mind the elaboration and the 
implementation of some real development programs; 

- The lack in coordinating any financing program or the implementation of some new 
technologies for the industrial field which led to a great deterioration of the industry potential; 

- The breaking down, during the last 40 years, of the links between the horizontally 
producing branches that had a vertically coordination. 

Such causes and our enumeration didn’t comprise the entire area, led to the degraded 
estate of the Romanian industry. 

As shown before, after 2000, and especially beginning with 2001, the evolution of the 
industry started to ameliorate, being supported by the Government policy that improved the 
business environment, stimulated the exportation of industrial goods and services, accelerated the 
privatization and restructured the industrial sectors, re-launched the investment process by 
making a significant participation of the aboriginal capital and attracting a great volume of direct 
foreign investments. 
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Though, as a conclusion, I may state that the program of different governments, that 
followed 1990, a program aiming the industry might have been totally different. 

Under the circumstances of an irreversible time the actual situation must be taken for 
granted and the future industrial policy of Romania must be ruled aiming the perspective of the 
adherence to the European Union. 

Within the framework of the industrial policy of the European Union, the member states are, 
as a principle, free to choose their own national policies; thus, this freedom is significantly 
restricted by the legislation of the single market. 

In July 2001, the Government approved the document dealing about the industrial strategy, 
entitled “The Industrial Policy of Romania”. The strategy was accompanied by a strategic plan of 
action which stipulates the necessary measures that must be applied. These measures are meant 
to increase competition in the field of industry and they are also meant to lead to a steady 
development. 

The application of this strategy made Romania to acquire progresses in the direction of the 
creation of a functional market economy. 

Further on, the priorities of the Romanian industrial policy, after the adherence to the 
European Union must be /3/: 

- The assurance of a friendly macroeconomic and business climate; 
- The acceleration of the industrial reforming and the consolidation of the financial discipline 

at the firm level; 
- The finalization of the privatization for the state enterprises; 
- establishing a balance between the industrial policy measures and other economic policy 

relevant for the European Union integration. 
In order to accomplish all the necessary strategies, the general priorities and the specific 

ones for the industrial policy and making up an action plan the Government should take into 
consideration: 

- The implication of some representatives of the private sector in defining the meant 
initiatives in order to improve the competitiveness of processing industries; 

- The identification of sources for funding the operational programs and establishing the 
agreements regarding the share of costs between the private sector (domestic and foreign), the 
public sector and the external funds for development; 

- The development of procedures and mechanisms for the implementation and monitoring 
of the operational programs. 

In the end, we would like to underline that the existence of the European Union is an 
extraordinary chance to overpass the trap of a backward economy, having in mind the few 
situations of modernizing the economy and arriving to the contemporary situation (after the 
second world war). That is way the Romanian industrial policy should aim to integrate the 
principles of the European Union industrial policy. 

The objective of the industrial policy is that of putting into practice the mechanisms of the 
market, inclusively by correcting its failures. The European Commission proposed a relevant 
definition according to which the industrial policy refers to the efficient and coherent application of 
all the policies that affects the structural adjustment of the industry in order to promote 
competitiveness. /3/ 
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